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 المنهجية وعملية التشاور -أوالً  
شـاركت فيهـا مؤسسـات الدولـة املعنيـة وا اطـات  عملية مشـاورات نتاجُ هو التقرير هذا  -5

عــةوة علــ  و نســان.  قــو  اا يــدانباملواضــيا املتناوةلــة فيــق ومنظمــات اينتمــا املــدم العاملــة ت م
بعثــة برنــامم األمــم املقدمــة مــن ذلــ ، فقــد عــولل البلــد ت اعــداده علــ  املســاعدة التقنيــة واملاليــة 

 لومـة مـن اانـ   كبـااا املتحدة اامنائي ت هندوراس. ويشـلل اعـداد هـذا التقريـر الثـام اهـداا  
ات الدوليـة الـا ارقهـتها. ومـن الوفاء باللتقاماملتعلقة بع مبسؤوليتها ضطةت سيا  ال هندوراس
، وهـو ت هـذه العمليـة املنظمات غـا اكلوميـةمشاركة ااشارة اس أمهية  ، ت هذا الصدد،الة و

 ما يدلل عل  اهتماو الدولة بتعقيق مشاركة هذه املنظمات مشاركةا فاعلة.
أكتـوبر خـةل أيلول/سـبتمرب وقشـرين األول/عمـل  وُخصصت اعـداد التقريـر سـبعة أيـاو -5

، انعقـــدت ســـتة منهـــا ت مدينـــة قيووســـيوالبا ويـــوو وا ـــد ت ســـان 5154وقشـــرين الثـــام/نوفمرب 
بيـــدرو ســـول. وعقـــ  قوايـــق دعـــوة واســـعة اس منظمـــات اينتمـــا املـــدم الناشـــطة بصـــورة عامـــة 

متخصصــة ت زــال  قــو  اانســان واس مؤسســات الدولــة املختصــة باملواضــيا املطرو ــة ت  أو
واادارة كقـو  اانسـان والعدالــة بـادرة و يـر الدولــة أعمــال الاتماعـات مباسـُتهللت يـر، هـذا التقر 
قـد  اكاليـة التقريـر عمليـة  ـو  . ومـا أن اس انشاء الفريـ  العامـل املعـي وسياسة الةمركقيةاحمللية 

راس ، ال أن هنــــدو 5151وكــــانون الثام/ينــــاير  5154بــــل أيلول/ســـبتمرب  الفــــرتة مــــا ُأزـــقت ت
الســتعراض الــدوري الشــامل بتقــدر التقريــر الطــوعي عــن  ت متابعــة أعمــالاا وا ــلت املهــي قــدم

وااــراء مشــاورات واســعة لوضــا السياســة العامــة وخطــة العمــل  ،5153منتصــا املــدة ت عــاو 
قو ــيات الســتعراض  افيهــ هــطلاقأداة  ي، وهــ5153-5155لفــرتة ل الوطنيــة كقــو  اانســان

 حموري. دور  بالدوري الشامل 
الربا و  5151الربا األخا من عاو بل  يوطي الفرتة هوأما عن النطا  القمي للتقرير، ف -3

 لـــم الـــرئيس بورفايـــو لوبـــو فـــرتة مـــن اا كبـــا اا  هـــذه الفـــرتة اـــقءشـــمل ، وق5151األول مـــن عـــاو 
العــــــاو األول مــــــن وليــــــة الــــــرئيس خــــــوان أورلنــــــدو ايرنانــــــديس مــــــن ( و 5154-5151 )الفــــــرتة

قركــق هــذه الوثيقــة أساســاا علــ  مبــادرات  منظــور التقريــر،فيمــا  ــ  (. و 5158-5154 لفــرتة)ا
اا أن منظمـات اينتمـا املـدم ققـدو أيهـبـ مـاا الدولـة الراميـة اس قعقيـق  قـو  اانسـان ومحايتهـا، عل

 .ات قيلمة ت هذا الصدداسهام

 التطورات التشريعية والمؤسسية منذ االستعراض األول -ثانياً  
 السياق السياسي -ألف 

السـتعراض ت اطـار ققريرهـا األول  5151أن هندوراس قدمت ت عـاو جتدر ااشارة اس  -4
قفــي ت للــي زلــس  قــو  اانســان، الــذي قــدو مــا زموعــةا مــن التو ــيات أمــاو الــدوري الشــامل 

يات. وقــد اــاء التو ــقلــ  اطارهــا بالتقامهــا ببــذل هــذا ا هــد املهــم الــذي يعلــس اهتمامهــا بتنفيــذ 
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اس  بـدخول قـوج اديـدة ت الـبةد ققدر هذا التقرير ت فرتة  قلشا عن قياو نظاو  سياسي  اديد
ـــة واســـعةذات قواهـــات  الســـا ة عـــن مشـــاركة  كاملـــة ت احملافـــل كمـــا يلشـــا ،  النطـــا  أيديولواي

ت مبــادراختــاذ االدوليــة واقامــة عةقــات دبلوماســية مــا مقيــد مــن البلــدان، ومنــو  اقتصــادي متوســ ، و 
حتســـل مســـتوج اارســـة امندوراســـيل هبـــد  التقريـــر، يتبل ت ســـائر خـــةل  ســـة أعـــواو، كمـــا ســـ

  قوقهم و رياهتم.
الوالبية العظم  من املراقبل الوطنيل والدوليل علـ  اقفا  عل  واق اخلصوص يتهح و  -1
لنتخــــاي رئــــيس  5153قشــــرين الثــــام/نوفمرب  54ا اــــرت ت الــــيــــوو النتخابــــات العامــــة أن 

بســـةو ت إــل اقبـــال  كبــا مـــن مــرل ا مهوريــة ونــواي اللـــونورس الــوطي وردســـاء البلــديات، قـــد 
علــ  النحــو املةئــم ت معظــم  زققــاالنــاخبل، وأن عمليــا فــر  األ ــوات ونقــل حماضــر الفــر  قــد أُ 

ا تمـالت زـا  فهةا عن ذل ، كانت األ قاي السياسية الثةثة الا حتظـ  بـأكرب و اكالت. 
 ت. وخــــةل اكمــــةت النتخابيــــة، أُقيحــــللنــــاخبل اللجــــان النتخابيــــة املســــتقب لةمعظــــم اثَّلــــة ت 

 مـن أاـل ققـدر مقرت ـاهتم ،التنقـل رية و  ،التجما رية و  ،اارسة  رية التعبا حللأل قاي واملرشَّ 
والفرتاضـــية. وأاــا ت احمللمـــة ونشــر محةهتـــم الدعائيــة ت األمـــاكن العامــة، املاديـــة وااللرتونيــة 

العليا لةنتخابات، من اانبها،  ميا املؤسسات السياسية الطةع عل  أهـم قـرارات وقرقيبـات 
 (.511-85و 41-85العملية النتخابية واملشاركة فيها )التو يتان 

 اإلطار التشريعي والمؤسسي -باء 
(. ُعـــد ل 3-85)التو ــية  سةةةانالتشةةةريعات مةةع المعةةةايير الدوليةةة ل قةةةوق اإلنواءمةةة م -4

 .االختفةاء القسةري لخاة ا  التسـبب  ت فعـلالصريح لتجرر الالقانون ا نائي بااضافة من أال 
ـــردت للجـــرائم -333، باســـتحدامل املـــادة 5155واعُتمـــد التعـــديل ت نيســـان/أبريل  ألـــا، الـــا أُف

. واســـتهد  هـــذا اااـــراء (5)املرقلبـــة مـــن اانـــ  مـــوإفل ضـــد اارســـة اكقـــو  امللفولـــة دســـتورياا 
الوطنيـة مـا اللتقامـات الـا قطعتهـا هنـدوراس علـ  نفسـها عنـد اعتمادهـا واءمـة القـوانل التشريعي م

   نيســان/ 58اقفاقيــة البلــدان األمريليــة بشــأن الختفــاء القســري لألشــخاص، بالتصــدي  عليهــا ت 
 (. 58-85)التو ية  5111أبريل 
مــا املعــايا الدوليــة،  التعةةذي اءمــة التعريــا ا نــائي لفعــل ، اــرت مو ذاقــقوت الســيا   -6

 (3)5155ألـا مـن القـانون ا نـائي ت /ذار/مـارس -511مببادرة اللـونورس الـوطي اس قعـديل املـادة 
 /خــر، اــرت ( )اللتــقاو الطــوعي )ج((. ومــن اانــ   56-85، و51-85، و5-85)التو ــيات 

مــا املعــايا الدوليــة.  ييةةو والت ةةريى علةةا ال راهيةةةالتممواءمــة اــر ا  5153ت شــباف/فرباير 
من القـانون ا نـائي  ـالت التمييـق بسـب  امليـل ا نسـي  355ففي أوس اكالتل، ُأضيفت اس املادة 

وامويـــة ا نســـانية والنتمـــاء اس الشـــعوي األ ـــلية والســـلان املنحـــدرين مـــن أ ـــل أفريقـــي. وت اكالـــة 
الت التحـــريى علـــ  اللراهيـــة املتعلـــ   ـــألـــا، الفعـــل ا نـــائي -355ادة الثانيـــة، أُنشـــا، باضـــافة املـــ

، 58-85و ،5-85)التو ــيات  (4)355التمييــق أو الضــطهاد، بــنفس املعــايا احملــددة ت املــادة  أو
 (. 8-83، و6-83، و4-83، و55-85و
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 5154/ذار/مارس  51انتخ  اللونورس الوطي ت  المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان. -8
 ،5154، الــدكتور روباقــو ايرليــرا كاســايس. وت هو /يوليــق (1)املفــوَّض الــوطي ا ديــد كقــو  اانســان
 املفــوَّض ". وطلــ أولا ، "اللرامــة اانســانية 5151-5154قــدو املفــوَّض الــوطي خطتــق للفــرتة 

بـادب بـاريس، وفقاا مل نفذ هذه اخلطةقُ لي دعم امللاق  املمثل ة ملنظومة األمم املتحدة ت هندوراس ل
 املعيـــار الـــدوي الرئيســـي لســـتقةلية وفعاليـــة عمـــل املؤسســـات الوطنيـــة كقـــو  اانســـان،بو ـــفها 

 (.6-85و 4-85، و1-85)التو يات  (4)  الدعم املطلوي صل عل قدو 
      اعتبــــاراا مــــن أيلـــــول/ .فةةةةي إطةةةةةار مجلةةةةس الةةةةةو راء قةةةةةوق اإلنسةةةةان لإنشةةةةاء واليةةةةة  -1

لقهــايا  قــو  اانســان  قيبــة و اريــة  فــردتل مــرة ت قــاريد هنــدوراس، أُ ، وألو 5151ســبتمرب 
اكـوار  ؛  يث أُنشئت و ارة الدولـة للعدالـة و قـو  اانسـان، الـا أدارت وديـة وعنايـة(6)خا ة

اضـــطلعت وقـــد ان  لـــم الـــرئيس لوبـــو. ابلـــ الرمســـي مـــا اينتمـــا الـــدوي ت زـــال  قـــو  اانســـان
ادرات ملواءمة ااطـار القـانوم الـوطي مـا املعـايا الدوليـة كقـو  اانسـان باملهاو التالية: اعداد مب

أو املشـــــاركة فيهـــــا، ورســـــم السياســـــة العامـــــة وخطـــــة العمـــــل كقـــــو  اانســـــان والتشـــــاور بشـــــأ ا 
واعتمادهــا، وقوعيــة املــوإفل العمــوميل  قــو  اانســان وقــدريبهم ت هــذا اينــال، ور ــد قنفيــذ 

، وااق رئيس الدولة املنتخـ  5153واملصاكة. وت كانون األول/ديسمرب قو يات  نة اكقيقة 
للـــن مـــا اكفـــا  قـــدر املـــوارد املتا ـــة اســـتخداماا أكفـــأ،  ضـــرورة دعـــم املاليـــة العامـــة باســـتخداو

طلـ  اس اللـونورس الـوطي اعتمـاد طائفـة مـن فااملان عل  املستوج اخلدمي نفسـق للمـواطن، 
 5154ئــ  و اريــة. وبــذل ، ُضــمَّت اعتبــاراا مــن كــانون الثام/ينــاير  قا التــدابا مــن بينهــا دمــم

والســـلان، لتنشـــأ الـــو ارة اكاليـــة للدولـــة كقـــو  اادارة احملليـــة العدالـــة و قـــو  اانســـان،  ا قيبتـــ
اس اعتمـاد  ـم ا اء هـذا الـدمم  أدج . وقـد(8)وسياسة الةمركقيةواادارة احمللية اانسان والعدالة 

عــن طريــ  و ار   ن جيــري التعامــل معهــا ققليــدياا اكــتعلقــة باملقاطعــات والبلــديات الــا  املواضــيا امل
  (.46-85)التو ية  واادارة احمللية الشؤون الداخلية

 6نظلمــــت  نــــة اكقيقــــة واملصــــاكة ت ققريرهــــا املــــؤر   لجنةةةةة ال قيقةةةةة والم ةةةةال ة. -51
نتــاج مشــاوراهتا مــا أكثــر كانــت  قو ــية 84شــلل زموعــة مــن العنا ــر ت  5155هو /يوليــق 

مدينـة مـن مقاطعـات البلـد الثمـام عشـرة. وقولـت و ـدة متابعـة قنفيـذ  54قائد ت  5 511 من
     ، لتــتملن  ــن كــانون األول/ور ــده قو ــيات  نــة اكقيقــة واملصــاكة  فــق قنفيــذ هــذه التــدابا

الطةع عل  التقرير الثام قو ية أو وضعها قيد التنفيذ. و لن  41من قنفيذ  5153ديسمرب 
 (.85-85و 4-85املقدو من هذه الو دة ت مرفقات هذه الوثيقة )التو يتان 

السياسةةة العامةةة وخطةةة العمةةل الوطنيةةة يراــا منشــأ  سياسةةة وخطةةة حقةةوق اإلنسةةان. -55
اس اللتقامــات الــا قطعتهــا دولــة هنــدوراس منــذ انعقــاد  (51)5155-5153 ل قةةوق اإلنسةةان

ت فيينــا. وهتــد  سياســة وخطــة  قــو  اانســان  5113لعــاملي كقــو  اانســان ت عــاو ا املــؤهر
عمليــة مشـــاورات نتــاج اس ادمــاج منظــور  قــو  اانســـان ت  يــا أعمــال دولــة هنـــدوراس، وهــي 

 والنقابات واللنـائس ووسـائ  ااعـةو والقطاعـات واسعة، وطنية واقليمية وحملية، ما اينتما املدم
الطــةع  لــن و ومؤسســات الدولــة علــ   يــا املســتويات ووكــالت التعــاون الدوليــة. األكاد يــة 



A/HRC/WG.6/22/HND/1 

GE.15-02017 6 

    وققرير مر لي عن قنفيـذها  ـن كـانون األول/ العامةالوثائ  املرفقة هبذا التقرير عل  السياسة  ت
، 58-85، و55-85، اســـتناداا اس اااــراءات احملـــددة ت اخلطــة )التو ـــيات 5154ديســمرب 

  للتقاو الطوعي )أ((.، ا555-85و

 الوفاء بااللتوامات وال وار مع الهيئات الدولية ل قوق اإلنسان -جيم 
 العالقة مع المنظومة العالمية ل ماية حقوق اإلنسان  

. قـــدمت هنـــدوراس خـــةل الفـــرتة املشـــمولة بـــالتقرير ققـــدر التقـــارير اس هيئـــات املعاهـــدات -55
الربوقوكـــول الختيـــاري لقفاقيـــة  قـــو  الطفـــل واـــ  مباملقـــدو  يالتقريـــر األو ‘ 5‘التقـــارير التاليـــة: 

التقريــر ‘ 5‘؛ 5155قشــرين الثــام/نوفمرب  51ت  ،بشــأن اشــرتاط األطفــال ت املنا عــات املســلحة
الربوقوكول الختياري لقفاقية  قـو  الطفـل بشـأن بيـا األطفـال واسـتوةل األطفـال قدو مبوا  امل

ققريــر دولــة هنــدوراس اس ‘ 3‘؛ 5155قشــرين الثــام/نوفمرب  51ت  ،ا يــةت البوــاء وت املــواد ااب
التقريـــر ا ـــاما  ‘4‘ ؛5155كـــانون األول/ديســـمرب   58ت  ، نـــة القهـــاء علـــ  التمييـــق العنصـــري

ـــة هنـــدوراس   1ت  ،اقفاقيـــة  قـــو  الطفـــلواـــ  مباملقـــدو للتقريـــرين الـــدوريل الرابـــا واخلـــامس لدول
كــانون   35ت  ،التقريــر األوي بشــأن  قــو  األشــخاص ذوي ااعاقــة ‘1‘؛ 5153أيلول/ســبتمرب 
التقريــر الثــام لدولــة هنــدوراس اس اللجنــة املعنيــة بــاكقو  القتصــادية  ‘4‘؛ 5153األول/ديســمرب 

ـــة والثقافيـــة الوفـــاء  لمـــن أاـــ دياا . ول قبـــذل الدولـــة اهـــداا اـــ5154أيار/مـــايو  1ت  ،والاتماعي
ـــا ُقصـــدر أيهـــاا هـــذه التقـــارير ت اطـــار عمليـــات وامنـــا ، فحســـ  ت املعاهـــداتبالتقاماهتـــا أمـــاو هيئ

 (.41-85)التو ية من هذه املواضيا  تشاور ما القطاعات الوطنية املعنية بلل  ال اطة و/أو اا
خةل الفرتة املشمولة بالتقرير،  ار البلـد، مببـادرة    يارات املقررين اخلا ل واألفرقة العاملة. -53

مـرقل،  اس البلـد مواضـيعية، بـل كـرر أ ـدهم  يارقـقوليـات هندوراس،  سة مللفـل ب من  لومة
املقـرر ة ‘ 5‘؛ (5155املقر رة املعنية  الة املدافعل عن  قو  اانسـان )ت شـباف/فرباير ‘ 5‘وهم: 

فـــــرتة ال املعنيـــــة مبســـــألة بيـــــا األطفـــــال وبوـــــاء األطفـــــال واســـــتوةل األطفـــــال ت املـــــواد اابا يـــــة )ت
ر املعـي  ريـة التعبـا واملقـر  ‘ 3‘؛ (5154وت نيسان/أبريل  5155أيلول/سبتمرب  - /ي/أغسطس

 والفريـــــ  العامـــــل املعـــــي مبســـــألة اســـــتخداو املرقققـــــة )ت شـــــباف/‘ 4‘؛ (5155)ت /ي/أغســـــطس 
 هــــو / - رة املعنيــــة مبســــألة العنــــا ضــــد املــــرأة )ت الفــــرتة  قيران/يونيــــقاملقــــر  ‘ 1‘؛ (5153 فربايــــر
اللجنة الفرعية ملنـا التعـذي  وغـاه مـن ضـروي املعاملـة القاسـية أو الةانسـانية ‘ 4‘؛ (5154 يوليق

لــــدج  ــــو  ت اكســــبان  (. وقــــد ُأخــــذت5155أيار/مــــايو  - أو املهينــــة )ت الفــــرتة نيســــان/أبريل
عـدَّة عــن  ت التقــارير واردةالسياسـة واخلطــة الوطنيـة كقــو  اانسـان أو حتــديثها التو ــيات الـ

ُ
 يــا امل

 (.41-85، و51-85، و51-85القيارات )التو يات 
 هنـــدوراسلـــدج . العالقةةةة مةةةع منظومةةةة الرلةةةدان األمري يةةةة ل مايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان -54

هــذا ت  ـس  يـارات قلقلـ  البلـد و ذه املنظومـة، مـ عةقـات قعـاون وا ـرتاو مـا اميئتـل الرئيسـيتل
 نــة البلـدان األمريليــة كقــو  و  ونخا ـون مقــرر  ، قــاو هبـاتقريراملشــمولة بـال فـرتةخــةل الااطـار 
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     أيـار/ )ت  نة البلدان األمريلية كقو  اانسان‘ 5‘عل  النحو التاي:  ، وذل اانسان نفسها
امليدانيـــــة لقيـــــارة ل متابعـــــةا  (،5154، وكـــــانون األول/ديســـــمرب 5153، وأيار/مـــــايو 5151مـــــايو 
ر املعــــــي  قــــــو  األشــــــخاص مســــــلو  اكريــــــة وليــــــة املقــــــر   ‘5‘ ؛5111أارهتــــــا ت عــــــاو  الــــــا
رة املعنيـة  قـو  الطفـل )ت قشـرين املقر  ‘ 3‘؛ (5153و/ي/أغسطس  5155نسيان/أبريل  )ت

لــدج  ــو  السياســة واخلطــة الوطنيــة كقـــو  ت اكســبان  (. وقــد ُأخــذت5153األول/أكتــوبر 
عدَّة عن تقارير ت ال واردةاانسان أو حتديثها التو يات ال

ُ
 . يا القياراتامل

اكالت املعروضة عل   نـة البلـدان األمريليـة كقـو  اانسـان والقهـايا املعروضـة علـ   -51
 5151نظرت هندوراس بعناية ت الفرتة ما بل عامي  حملمة البلدان األمريلية كقو  اانسان.

يــد مــن اكــالت املعروضــة علــ  ، عــن طريــ  ملتــ  املــدعي العــاو للجمهوريــة، ت العد5154و
. أمـا ت حملمـة البلـدان خمتلفـةمرا ـل الا بلغ النظـر فيهـا  نة البلدان األمريلية كقو  اانسان 

قريونفــــو ديــــق  زتمــــا ‘5‘األمريليــــة كقــــو  اانســــان، فــــة قــــقال الــــدعاوج التاليــــة قيــــد نظرهــــا: 
دعـــوج  ‘3‘ ؛احمللـــي لشـــع  غار فونـــازتمـــا بونتـــا بييـــدرا ‘ 5‘ ؛كـــروس احمللـــي لشـــع  غار فونـــا ل

  .5151الا سُتعقد الستها العلنية ت شباف/فرباير  ،ونالسيد لوبيس لونيق و/خر 
 ،5155نيسـان/أبريل  56ت  ‘5‘. قنفيذ أ لاو حملمة البلدان األمريليـة كقـو  اانسـان -54

رفايـل لسـيد التعـويى وسـداد نفقـات الـدعوج ت قهـية او  ةوضـوعيامل بشـأن األسـس  در  لـم
. وقــد بــذلت 5114املتعلقــة  ريــ  ســجن ســان بيــدرو ســول ت عــاو  ،ونباقشــيلو قاويــل و/خــر 

التعويهــات.   الدولـة اهــداا كبـااا مــن أاــل حتديـد أقربــاء  يـا الهــحايا وســداد الدفعـة األوس مــن
ين قشـر  51وت  ‘5‘ زموعة من اا ة ات قـدرجيياا ت نظـاو السـجون. اراءكما أ ا بصدد ا
التعـويى وسـداد نفقـات الـدعوج و  ةوضـوعيبشأن األسس امل،  در  لم 5153األول/أكتوبر 

عـن  مسـؤولية مـوإفي الدولـة رة ثبـوت. ومـا أن احمللمـة ت قـةـكارلوس لونـا لـوبيست قهية السيد 
، ال أ ــا رأت ضــرورة األمــر بتنفيــذ عــدة قــدابا لتلــرر قأكيــد التــقاو الدولــة بلفالــة  يــاة اكــادمل

، قـــدمت هنـــدوراس اعتـــذاراا واعرتافـــاا 5154أيار/مـــايو  51وليتهـــا. وت ل اضـــعلشـــخاص اخلاأل
ومـــواقاا لـــق ت  ـــحيفة يوميـــة وطنيـــة  (55)علنيـــل. كمـــا نشـــرت  لـــم احمللمـــة ت ا ريـــدة الرمسيـــة

واســعة النتشــار. وجتــري، أيهــاا، ت الوقــت الــراهن املناقشــة الثانيــة ت اللــونورس الــوطي لقــانون 
 . (55)ة املدافعل عن  قو  اانسان والصحفيل وموإفي القهاءمحاي
. اعتمــد الت ةةديق علةةا ال ةة ول الدوليةةة وإيةةداعها منةةذ تقةةديم تقريةةر الجولةةة األولةةا -56

ربمـة ت اطـار املنظومـة العامليـة كمايـة  قـو  
ُ
البلد خـةل الفـرتة املشـمولة بـالتقرير الصـلوط التاليـة امل

الربوقوكـــــول الختيـــــاري ‘ 5‘: (53)(5-85و/أو أةودعهـــــا )التو ـــــية  اانســـــان و/أو  ـــــدل  عليهـــــا
 /ي/ 54الـــــــذي أُودع  ـــــــ  التصـــــــدي  عليـــــــق ت  لقفاقيـــــــة  قـــــــو  األشـــــــخاص ذوي ااعاقـــــــة،

 الـــا اعتمـــدها اللـــونورس الـــوطي ت /ي/ اقفاقيـــة الـــذخائر العنقوديـــة،‘ 5‘ ؛(54)5151 أغســـطس
الـا اعتمــدها اللــونورس ت   ي ا نســية،اقفاقيــة وضـا األشــخاص عـد‘ 3‘ ؛(51)5155أغسـطس 

الـا اعتمـدها اللـونورس ت  اقفاقية خفى  الت انعـداو ا نسـية، ‘4‘ ؛(54)5155 قيران/يونيق 
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اللـــونورس الـــا اعتمـــدها  اقفاقيـــة ملافحـــة التمييـــق ت زـــال التعلـــيم،‘ 1‘ ؛(56)5155هو /يوليـــق 
اللــــونورس الــــوطي يا  نفســــق، ســــح  (. وت الســــ4-83)التو ــــية  (58)5153/ذار/مــــارس  ت
اخلا ـــــــة قفاقيـــــــة ال مـــــــن 35و 54و 54حتفظـــــــات البلـــــــد علـــــــ  املـــــــواد  5153شـــــــباف/فرباير  ت
 .(51)الةائل وضاب

اقفاقية منظمة العمـل الدوليـة ( 51)5155ت هو /يوليق  كذل   اعتمد اللونورس الوطيو  -58
ا العمــل الدوليــة. واعمــالا مــذا الصــ ، بشــأن املشــاورات الثةثيــة لتعقيــق قطبيــ  معــاي 544رقــم 

واينلـــس هيئـــة  قـــانون اينلــس القتصـــادي والاتمــاعي. (55)5154 ــدر ت كـــانون الثام/ينــاير 
اافتـــاء اكـــوار بـــل اثلـــي اكلومـــة وأربـــاي العمـــل والعـــاملل، قتمتـــا باختصا ـــي  معنيـــة بتيســـا

مــــن قبيــــل سياســــات األاــــور والعمالــــة  والتو ــــية ت املواضــــيا الســــرتاقيجية الــــا ختــــ  الدولــــة،
 ـ  التصـدي  علـ   5155قشـرين الثـام/نوفمرب  5والتأهيل املهـي. كمـا أةودعـت هنـدوراس ت 

ـــدت  515اقفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم  بشـــأن املعـــايا الـــدنيا للهـــمان الاتمـــاعي، وقعهل
منظمــة العمــل الدوليــة. وكمثــال باختــاذ قــدابا قانونيــة وفعليــة هبــذا الشــأن، وقب لــت رقابــة هيئــات 

القـانون ا ديـد للتقاعـد واملعاشـات التقاعديـة للمـوإفل سنل لتدابا التنفيذ احملددة، ُ فق بالفعل 
مشــــروع اا ــــة  العــــاو لنمــــوذج الهــــمان الاتمــــاعي انشــــاء ( و 5154العمــــوميل )ت عــــاو 

 (. 515-85، و5-85)التو يتان 
ربمة ت اطار منظومة البلـدان األمريليـة كمايـة  قـو   وأُودعت أيهاا الصلوط التالية -51

ُ
امل

ـــة األمريليـــة كقـــو   ‘5(: ‘5-85، و5-85اانســـان )التو ـــيتان  الربوقوكـــول امللحـــ  بالقفاقي
الربوقوكـــول ااضـــات لةقفاقيـــة األمريليـــة بشـــأن ‘ 5‘ ؛اانســـان الرامـــي اس الوـــاء عقوبـــة ااعـــداو

قتصـــادية والاتماعيـــة والثقافيـــة، املعـــرو  باســـم بروقوكـــول  قـــو  اانســـان ت زـــال اكقـــو  ال
اقفاقيـــــة البلـــــدان األمريليـــــة للقهـــــاء علـــــ   يـــــا أشـــــلال التمييـــــق ضـــــد  ‘3‘ ؛ســـــان ســـــلفادور

بروقوكـــول منـــا الجتـــار باألشـــخاص، ووا ـــة النســـاء واألطفـــال، وقمعـــق واملعاقبـــة  ‘4‘ ؛املعـــوقل
قشـرين  51مل العـاو ملنظمـة الـدول األمريليـة ت وُسل مت  لوط التصدي  الثةثة اس األعليق. 

 .(55)5155الثام/نوفمرب 

مظةاهر التقةدم واإلنجةا ات وأوجةق الق ةور والت ةديات فةي مجةال تعويةو  -ثالثاً  
 1262-1262حقوق اإلنسان وحمايتها في هندوراس في الفترة 

 األمن والعدالة -ألف 
هنــدوراس خــةل شــهدت لدرجةةة األولةةا. العنةةف بوهةةفق ت ةةدياً وأسةةرابق ال ارجيةةة با -51

. وققـرتن هـذه الظـاهرة خصو ـاا معدلت اـرائم القتـلت اا كبا اا  األخاة ارقفاع عاماا  الثي عشر
 84بقيادة نشـاف ا ر ـة املنظمـة، ووا ـة الجتـار باملخـدرات. ففـي هـذه اكالـة، يُقـدَّر أن نسـبة 

قـد نُقـل  5153ملتحـدة ت النصـا األول مـن عـاو اس الوليـات ااملهـري  ت املائة من اللوكـايل
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ر ــةت الطــاان ت املائــة مــن زمــوع  61أمريلــا الوســط . كمــا يُقــدلر أن  - عــرب اــر امللســي 
وكـان . (53)هبطت ت هندوراس قد 5155لتهري  اللوكايل القادمة من أمريلا ا نوبية ت عاو 

 ،والنســــاء ، والبــــالول الشــــبايلاملــــراهقمــــن  ، اس  ــــد كبــــا،ضــــحايا ا ــــرائم املرقلبــــة ضــــد اكيــــاة
النـقاع  وسـلان وادي بـاخو أغـوان ت سـيا  ،وأفـراد ا ماعـة املتنوعـة انسـياا  ،والصحفيل ،واحملامل

. اخلهـــوع لةبتـــقا  املـــاي القراعـــي، وســـائقي املوا ـــةت ت املنـــاط  اكهـــرية انتقامـــاا مـــنهم لرفهـــهم
ي يلشـا عـن قـورف مـوإفل للدولـة ت هـذه األفعـال، أن من الواضح عدو واـود منـ  منهجـ وما

 التحقي  ا نائي وملافحة اافةت من العقاي.زال  ال أن البلد يوااق حتدياا كبااا ت
ةةة -55 لقـــد بـــذلت األخيةةةرة.  ةالثالثةةة عةةةواملمعةةةدالت جةةةراتم القتةةةل فةةةي األ ران فةةةاض مرش 
ة بـالتقرير اهـوداا عمةقـة مـن أاـل حتسـل اكالـة اكالية كلتامها ت الفرتة املشـمولالسابقة و  قاناادار 

 5155ونتيجـــة مـــذه األعمـــال، قعلـــس أرقـــاو معـــدلت اـــرائم القتـــل ت أعـــواو . األمنيـــة ت البلـــد
ــــاا  5154و 5153و ــــذمهمــــاا ألول مــــرة  اجتاهــــاا نقولي ــــاا  عقــــد  مــــن القمــــان من ، بعــــد أن بلوــــت ققريب

ت معــدل ا ــرائم املرقلبــة ضــد اكيــاة،  العــاو. وســيلون مــذا ال فــاض (54)5155ت عــاو  ذروهتــا
. الفئــات العنــا ضــد أضــعا بالتأكيــد، أثــره، ت األاــل القريــ  أو املتوســ ، ت اكــد مــن إــاهرة

قوضــح نقطــة التحــول هــذه لصــاي اكــ  ت اكيــاة  لــن أن العديــد مــن التــدابا الــا أدنــاه  ذكرويُــ
 (.55-85و ،56-85)التو يتان 

فيما يلـي سـردل لـبعى اااـراءات الـا اختـذهتا الدولـة ت الفـرتة  من العام.تعويو نظام األ -55
قةةانون النةةو  اعتمــاد  ‘5‘للفالــة  ــ  الســلان ت اكريــة واألمــن:  5154و 5151بــل عــامي 

اعتمـاد  ‘5‘؛ (51)5151ت أيار/مـايو  ،مشةروعة الم ةدرالالنهاتي لمل ية الممتل ةات ييةر 
اســهامات خا ــة مؤقتــة لتمويــل  دد، الــذي  ــ(54)5155ونيــق ت  قيران/يقةةانون أمةةن السةة ان 

يتمتعـــون بأوضـــاع  ات مقدمـــة مـــن شـــركات ومـــواطنلعمـــل األاهـــقة األمنيـــة، اســـتناداا اس التقامـــ
    مـن دسـتور ا مهوريـة ت كـانون الثـام/ 515قعـديل املـادة ‘ 3‘؛ (56)ااتماعية واقتصادية أفهل

باملشــاركة ت أنشــطة ااراميــة الــذين قــتهمهم دول أخــرج ا ااــا ة قســليم الرعايــ (58)5155ينــاير 
، 5155ت أيار/مـــــايو  (51)القةةةةةانون ال ةةةةةا  لتطهيةةةةةر جهةةةةةا  الشةةةةةرطة اعتمـــــاد‘ 4‘؛ منظمـــــة
  اسـُتلملت أ لامـق بانشـاء ادارة البحـث والتقيـيم املعنيـة بـاملهن الشـرطية ت قشـرين الثـام/ الذي

ت كـانون  اخترةارات تقيةيم الثقةة إجةراء لمراقرةة القةانون العةاماعتماد ‘ 1‘؛ (31)5155نوفمرب 
وقُنشــا هــذه التشــريعات اطــاراا لســتبعاد املــوإفل الــذين يعــانون مــن  ؛(35)5153األول/ديســمرب 
من أاهـقة الشـرطة  ،أو املتهمل بالفساد واللس  غا املشروع ،أو من اادمان ،مشاكل نفسية

ت  قانون الشرطة العس رية للنظةام العةامد اعتما‘ 4‘؛ ومؤسسات السل  القهائي بواق  عاو
، عل  أساس ضرورة انشاء و دة متخصصـة قـادرة علـ  التصـدي بفعاليـة 5153/ي/أغسطس 

 ، اللتقاو الطوعي )هــ((.51-85)التو ية  (35)للتنظيمات ااارامية املنظمة
نشـئت أُ  الت قيق في جراتم القتل المرت رة ب ق الجماعات اةديدة التةرثر بةالعنف. -53

النيابة اخلا ة با رائم املرقلبـة ضـد اكيـاة. وأُنشـئت  5153ت /ي/أغسطس  (33)بالنيابة العامة
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معهـــا أيهـــاا و ـــدة التحقيقـــات ت ا ـــرائم شـــديدة األثـــر، املؤلفـــة مـــن أعهـــاء نيابـــات وحمققـــل، 
ت واملثليـــل واملختصـــة أقســـامها  صـــرياا بـــالنظر ت قهـــايا قتـــل األفـــراد املنتمـــل اس  اعـــة املثليـــا

وموــايري امويــة ا نســانية ومقدواــي امليــل ا نســي، والصــحفيل، واحملــامل، والقهــاة، واألطفــال، 
والشــباي. ومــا أن ا هــود املبذولــة ت هــذا الصــدد ت قنقطــا قبــل انشــاء هــذه الو ــدات، ال أن 

بســا القهــايا  ختصــ  موإفيهــا قــد مللــن مــن  يــادة فعاليــة األداء ت القهــايا ا ديــدة والتعجيــل
قعرض  ار ة قتل 45 ت 5154 ن قشرين األول/أكتوبر ارج النظر املرفوعة. ونتيجةا لذل ، 

 لمــاا، منهــا  54اس ا ماعــة املتنوعــة انســياا، و ــدر ت هــذه احملاكمــات ون نتمــي أشــخاصمــا 
مت قهــية  55اس القهــاء  تعشـرة أ لــاو ادانـة. وفيمــا يتعلــ  بالصـحفيل وااعةميــل، فقــد ُأ يلـ

أمـاو نظـر القيـد قهايا ل قـقال  ثةملهناط أربعة أ لاو ادانة، و   يث  درت ت سبا منها،البت 
مـن قهـية  55اس القهـاء  تمـدع  علـيهم. ووصـوص احملـامل، أُ يلـ أمران بتوقيا در و  ،احملاكم
 ،5-85و ــدرت أ لــاو ت أربــا قهــايا منهــا )التو ــيات  ،،ا  فيهــيــقالتح اــرجقهــية  43أ ــل 

       ، 34-85، و31-85، و34-85، و33-85، و54-85، و51-85، و58-85و
 (.14-85، و11-85، 81-85، 61-85، 68-85، 66-85، 64-85، 36-85و

الهيئةة  5154أنشـأ اللـونورس الـوطي ت كـانون الثام/ينـاير  تعويو الت قيةق الجنةاتي. -54
، مللفـة بـالتحقي  ت ا ـرائم اخلطـاة واملـؤثرة كهيئة قابعـة للنيابـة العامـة  التقنية للت قيق الجناتي

وُهلـــن هـــذه اميئـــة أعهـــاء النيابـــات مـــن ادارة التحقيقـــات بفعاليـــة وعـــرض أدلـــة  (34)ت اينتمـــا.
ت  املدَّع  عليـق ت قهايا القتل وا ر ة املنظمة، ليلفل ذل     سيما لعلمية عل  احملاكم، و 

ت اكمايــة القهــائية الفعالـــة. وت مســابقة اختيـــار  قابــة و قـــأن قراعةــ  اااــراءات القانونيـــة الوا
ــــة والدفعــــة األوس مــــن موإفيهــــا مــــن بــــل  موإــــا، ت ُقؤخــــذ معــــارفهم  511مــــديري هــــذه اميئ

ُأخــذ مســتواهم األخةقــي أيهــاا ت العتبــار. وقــد أ ــت الفرقــة بــل ومهــاراهتم فقــ  ت اكســبان، 
قباشــر مهامهــا ت املــدينتل الرئيســيتل بالبلــد ت كــانون  األوس الطــور األولي مــن قــدريبها وبــدأت

ــــــــاير  ، 64-85، و41-85، 43-85، و16-85، و36-85)التو ــــــــيات  5151الثام/ين
  (.51-83، 14-85، و11-85، و81-85، و61-85، و68-85، و66-85و

فيمـــا يتعلـــ  وـــرائم قتـــل النســـاء، فاعتبـــاراا مـــن تةةةدابير ال ةةةد مةةةن العنةةةف  ةةةد المةةةرأة.  -51
 قصـديت سـيا  أ لـاو ادانـة. و  513اهتـاو مـن النيابـة العامـة و قـرارة  141،  در 5155 عاو

 قعــديل القــانون ا نــائي، بــدعم  مــن هيئــاتعلــ  ت الســلطة التنفيذيــة  ثــ أيهــاا مــذه الظــاهرة، الدولــة
 5153 دمــم اللــونورس الــوطي ت شــباف/فربايرأ ،ذارمسيــة أخــرج ومنظمــات مــن اينتمــا املــدم. وهبــ

ـــجن مـــن ت بـــاي اـــرائم القتـــل بو ـــفق فعـــةا انائيـــا معرل قتةةةل اإلنةةةا    31فـــاا يعاقةـــ  عليـــق بالسَّ
، واابـــــــة 5153نيســـــــان/أبريل  56. وهـــــــذه ا ر ـــــــة، النافـــــــذة قانونـــــــاا منـــــــذ (31)عامـــــــاا  41 اس

راــل يتســب  ت وفــاة امــرأة بســب  نــوع ا ــنس، وبلراهيــة وا دراء للو ــا امــرأة  ــ  أي  التطبيــ 
، 31-85، و38-85، و36-85، و58-85، و1-85، و3-85، و5-85ت )التو ـــــــــيا

  (.44-85، و41-85، و44-85، و43-85، و45-85، و45-85، و41-85و
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مواهـة اس وقد أعدلت املؤسسـة الوطنيـة للمـرأة مـن اانبهـا بروقوكـولت للرعايـة والعمـل  -54
رسـات هـذه املؤسسـات املعنيــة دور اايـواء ومراكـق الرعايـة الشـاملة للمـرأة، قهــم وقـنظم أفهـل اا

ـــة الشـــاملة للمـــرأة ا مـــن دور ايـــواءباشـــر أربعـــة قباكمايـــة. و  لنســـاء ضـــحايا العنـــا ومركـــقان للرعاي
أعماما فعلياا ت الوقت الراهن مبوارد مـن البلـديات ومـن مؤسسـات أخـرج متعاونـة ومـوارد خا ـة 

 ،58-85، و55-85، 1-85، و8-85، و8-85، و3-85، 5-85، و5-85)التو ـــــــيات 
 (.55-85و

ســعياا اس التصــدي مــذه املشــللة  سياسةةة ال ةةد مةةن العنةةف  ةةد األطفةةال والشةةرا . -56
السياسةة  (34)5153عل  حنو متس  وشامل ودائم، اعتمدت السلطة التنفيذيـة ت شـباف/فرباير 

. وقـــد  ـــيوت هـــذه السياســـة الوطنيةةةة لمنةةةع العنةةةف  ةةةد األطفةةةال والشةةةرا  فةةةي هنةةةدوراس
قـانون حتديـد " ه األداة ماتواءو هذقيئات الدولة ومنظمات اينتما املدم املعنية. و بالتشاور ما ه
األطفـــال ضـــعا  امـــلو د  أساســـاا اس اكـــد مـــن عهتـــ، و (36)"خطـــة الدولـــةاعتمـــاد رديـــة البلـــد و 

ــــذاء واملــــراهقل والشــــباي ــــة، قنفــــذ ادارة الشــــباي وقعرضــــهم لءي ــــذ هــــذه السياســــة بفعالي . ولتنفي
واادمـــاج الاتمـــاعي خطـــة عمـــل اسرتشـــدت مببـــادب هـــذه السياســـة وخطوطهـــا التنميـــة  بـــو ارة

 ،55-85و، 58-85، و56-85، 3-85، و5-85، و5-85ومؤشـراهتا )التو ـيات  التوايهية
 (. 44-85، و41-85، و44-85، و43-85و، 41-85و، 38-85و

ئر بـل  ثـل النـقاع الـدا التدخل من أجل ت فيف حدة النوا  فةي وادي بةاخو أيةوان. -58
 ركــات الفة ــل وشــركات التصــدير القراعــي ألشــجار النخيــل األفريقــي العاملــة ت وادي بــاخو 

وفهــةا . (38)عامــاا  31 راعيــة وااههــا البلــد ت أكثــر مــن  مشــللة   أغــوان، مبقاطعــة كولــون، أكــربة 
  التـــدابا ااتماعيـــة الطـــابا املشـــار اليهـــا ت الفقـــرات الـــا أُفـــردت لعـــرض موضـــوع اا ـــةعـــن 

، أُدزت ت هذا السيا ، بأمر  من السـلطة التنفيذيـة، وليـة 5155القراعي، فمنذ أيلول/سبتمرب 
، الا قشمل أنشطتها قنفيذ دوريات  راسة ونشـر قـوات (31)"قوة شاقروط الثانية للعمل املشرتط"

، (41)5155-556صــادرة األســلحة عمــةا باملرســوو التشــريعي رقــم ا تيــاف ت منطقــة النــقاع، ومُ 
والقـاء القــبى علــ  األشــخاص بــأوامر قوقيــا، وقفليــ  العصــابات اااراميــة، وقنفيــذ عمليــات 

مــن الســلطات القهــائية املختصــة. والقـــوة مؤلفــة مــن عنا ــر مــن القــوات املســـلحة  اخــةء بــأمر  
والشرطة الوطنية. ونظراا ألن قيادهتا اكالية قد /ثرت اكوار ما منظمات الفة ل وما أ حاي 

 اس أدىن  د. 5154شركات، فقد ا فى عدد وقائا ا تةل املقارع خةل عاو ال
 5154-5151لقــد بــذلت الدولــة ت الفــرتة حمايةةة األاةة ا  المعر  ةةين لل طةةر.  -51

من التدابا ال رتا ية الا طلبـت  نـة البلـدان األشخاص املستفيدين اهوداا هائلة كماية مئات 
ــذت، بعــدد   اذهــااألمريليــة كقــو  اانســان اخت أقــل، التــدابا  ت  ــالت فرديــة و اعيــة. كمــا اختب

املؤقتة الا قهت حملمـة البلـدان األمريليـة كقـو  اانسـان باختاذهـا. وكـان معظـم القهـايا الـا 
. وهللنت الدولة ت معظم اكالت من 5111فصلت فيها احمللمة من القهايا املرفوعة ت عاو 

ت هـذا الصـدد اسـتدعاءان عامـان للمسـتفيدين  ُنشرعل  قدابا اكماية. و  القفا  ما املتهررين
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مــن هــذه التــدابا عــرب وســائ  ااعــةو، وأُعــدلت وثــائ  العتمــاد الــا  لــن للمســتفيدين عرضــها 
 و ـدة كقـو  اانسـان بـو ارة األمـن الـداخلي، 5151عل  السلطات، وأُنشـئت منـذ شـباف/فرباير 

، 31-85، و51-85، و58-85، و5-85)التو ــــيات  (45)لتــــداباأُنــــي  هبــــا قنفيــــذ هــــذه ا
  (.18-85و، 33-85، و35-85، و35-85و

. جُيــري اللــونورس الــوطي ت مشةةرو  قةةانون حمايةةة المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان -31
 قةةانون حمايةةة المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان وال ةة فيينالوقــت الــراهن املناقشــة األخــاة ملشــروع 

، الذي كان نصق موضوع مشاورات  واسـعة علـ  الصـعيد الـوطي، وموظفي القضاء واإلعالميين
يفـي أن هذا املشروع وبااضافة اس شاركت فيها منظمات اينتما املدم املعنية هبذه القطاعات. 

األوس ولـة ا وينفـذ زموعـةا مـن التو ـيات املقدمـة للبلـد خـةل  ،اكمايةأل وهي حمددة بهرورة 
اس ادمــاج العديــد مــن قــرارات  كــذل   فهــو يســع  ،تعلــ  بــقالــدوري الشــامل امل راضســتعمــن ال

. وين  مشروع القانون علـ  انشـاء زلـس (45)ألمم املتحدة ت القانون الوطيأاهقة اوقو يات 
 العاالــة.التــدابا وطــي للحمايــة هثَّــل فيــق أشــد الفئــات قــأثراا، ويعتمــد فهرســاا لتــدابا الوقايــة واكمايــة و 

ـــق، بعـــد حتليـــل املخـــاطر  وحُتـــدَّد دراـــة التـــدبا املناســـ  للـــل شـــخ   ســـ  نـــوع اخلطـــر املعـــرلض ل
معنيــة و ارة األمــن الــداخلي و ــدة ت وققييمهــا. عــةوة علــ  ذلــ ، ســو  يُنشــا هــذا القــانون 

لتـدابا لفعلي لتنفيذ االهيئة مسؤولة عن قلون مبثابة ألشخاص املعرضل للخطر، ل كمايةا بتوفا
املستفيدين منهـا، يلـقو ختصـي  لدج املصداقية بلي حتظ  اآللية ا ديدة لملتوخاة ت القانون. و ا

، 31-85، و51-85، و51-85، و58-85، و5-85، و5-85ميقانيــة كافيــة مــا )التو ــيات 
  (.14-85، و13-85، و1-83، و11-85، و33-85، و35-85، و35-85و

رطة ت زـــــال  قـــــو  اانســـــان. ت الفـــــرتة بـــــل قـــــدري  األفـــــراد العســـــلريل وأفـــــراد الشـــــ -35
ادارة  قــو  اانســان والقــانون الــدوي اانســام التابعــة للقــوات  نظمــت ،5154و 5151 عــامي

بشـــأن  قـــو  اانســـان، والقـــانون الـــدوي اانســــام،  يةدورة و لقـــة دراســـ 31أكثـــر مـــن املســـلحة
أكثـر . وأفـاد مـن هـذا التـدري  ألسـريا التعذي  والجتار باألشـخاص والعنـا املنـقي والعنـا ومنا
مشــــارط بيــــنهم راغبــــون ت التجنيــــد، وأفــــراد مــــن الشــــرطة العســــلرية للنظــــاو العــــاو،  56 111مــــن 

وطـــةي مـــن األكاد يـــات العســـلرية، وموإفـــون كـــانوا يتلقـــون قـــدريبهم للحصـــول علـــ  قرقيـــات، 
واخــر قســعينات وموإفــون مســاعدون مــن خمتلــا الو ــدات. وأخــذت الشــرطة مــن اانبهــا، منــذ أ
 قـــو   لت زـــاالقـــرن املاضـــي، ُقهـــم ن منـــاهم نظامهـــا التعليمـــي مبختلـــا مرا لـــق مـــواد دراســـية 

حمـور  قـو  اانسـان ت نظـاو التعلـيم الشـُرطي ألثـر اانسان. واسـتلمالا مـذا املسـع ، أُعـدل ققيـيم 
، 51-85، و54-85 )التو ـيات  اليـاا  قيـد املرااعـةوهو و يغ مقرت  بتعديل حمتواه ومنهجيتق، 

     ، 45-85، و45-85، و31-85، و38-85، و56-85، و55-85، و54-85و
  (.48-85و، 41-85، و44-85، و41-85، و44-85، و43-85و

 5155أاا  اللونورس الوطي ت نيسان/أبريل  تدابير م اف ة االتجار باألا ا . -35
اس طائفـة مـن الصـلوط الدوليـة  نلقـانو ويسـتند هـذا ا .(43)قانون م اف ة االتجةار باألاة ا 
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الا ما فتئت دولة هندوراس قعتمـدها قـدرجيياا، ويشـلل اطـاراا منظ مـاا شـامةا لليفيـة هبذا الشأن، 
اللجنة التعامل ما هذه املشللة. ومن ا لي أن هذا القانون يوطلد، عل  املستوج القانوم، ولية 

بو فها  نسي ألغراض جتارية والجتار باألشخاص،املشرتكة بل املؤسسات مللافحة الستوةل ا 
قشـليلة واسـعة مـن سـلطات الدولـة الـثةمل، والنيابـة العامـة، واملفوضـية مـن  هيئة ل مركقية مؤلفـة

الوطنيـــة كقـــو  اانســـان، واادارة الوطنيـــة لشـــؤون الطفـــل واملراهـــ  واألســـرة، واملؤسســـة الوطنيـــة 
  تما املدم العاملة ت هذا املوضوع.للمرأة، واحتادات البلديات، ومنظمات اين

ومن األعمال املهمـة الـا مـا بر ـت قنفـذها اللجنـة املشـرتكة بـل املؤسسـات مللافحـة  -33
الســـتوةل ا نســـي ألغـــراض جتاريـــة والجتـــار باألشـــخاص مـــا يلـــي: اطـــة  محـــةت للســـ  

لـوائح وبروقوكـولت عمـل  ، واعـدادهبذا الشأن التأييد والتأثا من أال ااا ة قعديةت قانونية
 ققنيــة، وقنفيــذ أنشـــطة قأهيليــة وقدريبيـــة، ودعــم انشــاء و ـــدات وهــا  الشـــرطة والنيابــة العامـــة

ورسم ت منا الستوةل ا نسي ألغراض جتارية والجتار باألشخاص ومة قتهما،  متخصصة
 يــــة املخصصــــةااتماعيــــة ملســــارات عمليــــات الجتــــار، وقعقيــــق اخلطــــوف اماقف - خــــرائ  اورافيــــة

لءبة  عن ارائم الجتار باألشخاص، وقنظيم محةت قوعويـة واعةميـة مللافحـة السـتوةل 
ا نسي ألغراض جتارية والجتار باألشخاص، وقنفيذ مشاريا برعاية الوكالت الدولية والبلـدان 

 ،41-85، و31-85، و55-85، و58-85، و3-85، و5-85)التو ـــــيات  (44)الصـــــديقة
 .(41-85، و15-85، و15-85، و11-85، و41-85، و48-85و، 46-85و

 5155اعُتمـد ت أيار/مـايو  .التغلة  عليهةا سةجون وتةدابيرالت ديات المتعلقةة بنظةام ال -34
، الـذي ُقسـتهل بـق املر لـة النتقاليـة حنـو املؤسسـة الوطنيـة (41)لنظةام السةجون الةوطنيا ديـد  القانون

. وقـد زحـت 5153كـانون الثام/ينـاير   54الـرئيس لوبـو ت نهـا عيل للسجون الا ققودها  نة خا ة 
اللجنة ت ابراو اقفا  مـا املعهـد الـوطي للتأهيـل املهـي، أُاـري مبوابـق قشـخي  ل تيااـات مسـلو  

اا مــن مرافــ  الســجون. وجيــري أيهــ للتجهيــقات التعليميــة القائمــة ت كــل   فحــ اكريــة مــن التــدري  و 
ييد ثــــةمل منشــــات لة تجــــا  ال تيــــاطي لألشــــخاص رهــــن ال تجــــا  ا ــــرا  ققــــدو كبــــا ت قشــــ

اكتظــا  ســجي قيووســيوالبا وســان بيــدرو ســول لتخفيــا القهــائي، وثةثــة مرافــ  اديــدة للســجون 
 311ت قـــدري   5154عـــةوة علـــ  ذلـــ ، فقـــد ُشـــرع ت أيلول/ســـبتمرب و علـــ  واـــق اخلصـــوص. 
، بـل يشـمل أيهـاا فحسـ  املهـاو الـا سيباشـرو الـ  ع  يقتصرمنهم لباقباع متقد و كراسة السجون 

 5153اضـــافةا اس ذلـــ ، أاـــا  اللـــونورس الـــوطي ت شـــباف/فرباير و مـــواد متعلقـــة  قـــو  اانســـان. 
عل  حنو حُمدَّمل مسـألة حتديـد األشـخاص املسـتفيدين مـن العفـو  لقانونوينظم هذا ا. (44)قانون العفو

 (.13-85، و5-85واستيفاء ااراءاقق )التو يتان الرئاسي، وكذل  شروف وااراءات طلبق 
 قشللت اللجنة الوطنية ملنا التعذي  وضروي املعاملة القاسية أو الةانسانية منع التعذي . -31

،  ينمــا أدج الــرئيس لوبــو اليمــل الدســتورية أمــاو املمث لــل 5151أيلول/ســبتمرب  56أو املهينــة ت 
والتنفيذيــة واينتمــا املــدم. وهبــذا، ونتيجــةا لألعمــال الــا اضــطلعت  املعيَّنــل مــن الســلطتل التشــريعية

وسياســة الةمركقيــة، أوفــت دولــة هنــدوراس  دارة احملليــةهبــا و ارة الدولــة كقــو  اانســان والعدالــة واا
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غـــاه مـــن باللتقامـــات الـــا قطعتهـــا علـــ  نفســـها مبواـــ  التوقيـــا علـــ  اقفاقيـــة مناههـــة التعـــذي  و 
أو العقوبــة القاســية أو الةانســانية أو املهينــة، ول ســيما علــ  الربوقوكــول الختيــاري ضــروي املعاملــة 

. ومنـذ ذلــ  اكـل، قوطـلد عمــل (46)امللحـ  هبـا، الـداعي اس انشــاء /ليـة وطنيـة وقائيــة ملنـا التعـذي 
. (48)اياللجنــة بو ــفها هيئــة وطنيــة مســتقلة غــا حمــددة األاــل، قتمتــا باســتقةل اداري وققــي ومــ

ت زــالت الر ــد والتــدري  واملعا ــة ااارائيــة  الهــبفهــل عمزحــت اللجنــة  عــةوة علــ  ذلــ ،و 
املواضـيا املتعلقـة  ت مراعاا للقطاع العاو واينتما املـدمأن قصبح للبةغات وا دار التو يات، ت 

لـا  يـارة ملخت 511 و ـده أكثـر مـن 5154بالسجون ومنا التعذي . وأارت اللجنة خةل عاو 
مرافــ  ســل  اكريــة ت البلــد، مبــا فيهــا الســجون وخمــافر الشــرطة ومرافــ  ا تجــا  األ ــدامل ا ــاحنل 
واملصحات النفسية، معظمهـا دون اخطـار مسـب . و لـت أعمامـا التدريبيـة مـوإفي القهـاء وأفـراد 

فسـهم. الشرطة واألفراد العسـلريل وأعهـاء املنظمـات غـا اكلوميـة واألشـخاص مسـلو  اكريـة أن
ومــن أبــر  ابتلاراهتــا ت زــال التأهيــل ا هــود املبــدوءة مــؤخراا مــن أاــل قنفيــذ بروقوكــول اســطنبول ت 

 (.555-85، و56-85، و51-85)التو يات  (41)هندوراس
مــــن  356و 353املــــادقل التعــــديل الــــذي ُأاــــري علــــ   مت مبواــــ  السةةةةلطة القضةةةةاتية. -34

مــا  ،كهيئــة مســتقلة ادارة شــؤون القهــاةملهــن القهــائية  انشــاء زلــس القهــاء وادســتور ا مهوريــة، 
. وأاــا  اللــونورس الــوطي قــانون (11)فصــل بــل املهــاو ااداريــة والقهــائية داخــل الســلطة القهــائيةال

مهـــامهم ت يباشـــرون ، وبـــدأ أعهـــادها (15)5155هـــذه املؤسســـة ا ديـــدة ت قشـــرين الثـــام/نوفمرب 
ت الفـــرتة املشـــمولة بـــالتقرير،  الـــا حتققـــت طـــورات ااجيابيـــة. ومـــن الت5153قشـــرين األول/أكتـــوبر 

 لن ذكر ما يلي: انشاء املشروع التجرييب ملركق رعايـة املـرأة ومحايـة  قوقهـا ت قيووسـيوالبا، هبـد  
واســـتحدامل  ؛حتســل مســـتوج قنســـي  وقلامـــل اخلـــدمات املقدمــة لهـــحايا العنـــا املنـــقي واألســـري

وحماكم الصلح املتنقلة من أال  يادة املانيـة اللجـوء اس القهـاء بالنسـبة  برامم امليس رين القهائيل
وانشــــاء ملتــــ  وبوابــــة اللرتونيــــة معنيــــل مبســــألة  ؛اس الفئــــات أو ت املنــــاط  املهمَّشــــة أو املعقولــــة

بتقيلــــدمها باملقتهــــيات القانونيــــة  5153الشــــفافية اعرتفــــت مؤسســــة الســــتعةمات العامــــة ت عــــاو 
عـةوة علـ  ذلــ ، قتـوس و ـدة املسـائل ا نســانية التابعـة للسـلطة القهـائية، بالتعــاون و . (15)الوطنيـة

كـــي يُطبقـــوا املنظـــور علـــ  حنـــو مطَّـــرد   وقـــدريبهم ، مهمـــة قوعيـــة املـــوإفلئيةالقهـــااملهـــن مـــا كليـــة 
هبـــــد   5151، وقـــــد أُنشـــــئت هـــــذه الو ـــــدة ت أيلول/ســـــبتمرب (13)ا نســـــام ت عملهـــــم اليـــــومي

ــــة والقهــــائية  الــــنهمهــــذا  ادمــــاج ــــة ل التابعــــةســــلطة ذه الهبــــاملتعلقــــة ت  يــــا العمليــــات ااداري لدول
، 11-85، و16-85، و11-85، و14-85، و48-85، و51-85، و5-85)التو يات 

 (.65-85، و61-85، و45-85، و41-85و
 اإلهةةةةةةالم الشةةةةةةامل لقةةةةةةوانين الطفةةةةةةل واألسةةةةةةرة والمةةةةةةرأة، فةةةةةةي مجةةةةةةال القضةةةةةةاء -36

، 54-85، و55-85، و58-85، و56-85، و4-85، و3-85و، 5-85 )التو ـــــــــيات
، 41-85، و44-85، و43-85، و45-85، و45-85، و41-85، و31-85و
 5153(. اعتمــد اللــونورس الــوطي ت شــباف/فرباير 4-83و، 61-85، و64-85، و44-85و

ث عمليــة ا ــة  شــاملة لقــانوم الطفــل واملراهــ ، وكــذل  لقــانون األســرة، ل ققتصــر علــ  حتــدي
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. ففــي (14)امنــا قشــمل أيهــاا  يــادة املانيــة  ــوء األطفــال والنســاء اس القهــاءو هــذه الصــلوط، 
اكالة األوس، ُأخذت العديـد مـن قو ـيات  نـة  قـو  الطفـل ت اكسـبان، بتعقيـق محايـة الطفـل 
ت البلــــد واعــــادة هيللــــة نظــــاو قهــــاء األ ــــدامل. وت زــــال األســــرة، ســــعت الســــلطات اس  يــــادة 

الـقواج والنفقـة القوايـة. و لـت عمليـة اا ـة  وحتسـل نظـامي األمان ت عمليات التبـيل  مستوج
وســوء  التحــرا ا نســي  ا نــائيل املتمثلــل تفعلــلالالقــانون ا نــائي هبــد  حتديــد  أ لــاو أيهــاا 

لقهائية قانون اااراءات ا نائية من أال اقرار املة قة ا اا ة  املعاملة بالعتداء. كما  ل
اضافةا اس ذل ، ُعدل قـانون ملافحـة و العامة  ر ة رفى ققدر املساعدة األسرية للبار السن. 

 العنا املنقي بوية قعقيق  قو  ضحايا هذه اآلفة.
ـــة اا ـــة  هـــذه، أنشـــأت اكلومـــة اكاليـــة ت -38 ادارة  5154  قيران/يونيـــق ونتيجـــةا لعملي

ابعــة لــو ارة التنميــة واادمــاج الاتمــاعي، لتحــل حمــل ســابقتها، شــؤون الطفــل واملراهــ  واألســرة، الت
 ظيـت باألولويـة مـن اينـالت الـا كان قهاء األ ـدامل . و (11)املؤسسة امندوراسية للطفل واألسرة

فحسلنت نوعية املنهجية املعتمـدة والبـا التحتيـة للمجملعـات التعليميـة  ،ادارة شؤون الطفلت عمل 
 كريـــة،ا عـــن ســـل لتـــدابا البديلـــة اخلا ـــة با الـــربامم الفرعيـــةواســـتأنفت قنفيـــذ ا، التدريبيـــة وجتهيقاهتـــ

 .  اآلن  م العدالة اا ة يةقنتهم  وهي

 الديمقراطية والمشاركة -باء 
قعــديل  5155البلــد ت شــباف/فرباير اعتمــد  آليةةات الديمقراطيةةة التشةةاركية.نطةةاق توسةةيع  -31

 يـــادة املواضـــيا الـــا  لـــن الراـــوع فيهـــا اس الشـــع  يـــقا مبوابـــق لُتجمـــن الدســـتور،  553و 1املـــادقل 
ـــادرة املـــواطنل ا قُنشـــئاامندوراســـي عـــن طريـــ  الســـتفتاءات العامـــة، و  ـــادرة الشـــعبية أو مب عـــرض اس ملب

قةةةانون آليةةةةات مشةةةةاركة . ويُفصَّـــل هـــذان املفهومــــان ت (14)مشـــاريا قـــوانل علــــ  اللـــونورس الــــوطي
 (.41-85، و5-85)التو يتان  (16)5155انون األول/ديسمرب الصادر ت ك ينالمواطن
ُ ـــددت ت  ت ةةةافؤ الفةةةر  فةةةي تةةةولي المناهةةة  التةةةي تبشةةةغل باالنت ةةةا  الشةةةعري. -41
، مبواــــ  قــــانون النتخابــــات واملنظمــــات السياســــية املعــــدَّل،  صــــة مشــــاركة املــــرأة 5155 عــــاو

ـــحة ت النتخابـــات علـــ  قـــدو املســـاواة مـــا الراـــل بنســـ ت املائـــة، ت بـــادب األمـــر،  41بة املرشَّ
ت املائـــة ت النتخابـــات األوليـــة والعامـــة  11، مث 5153-5155العمليـــة النتخابيـــة للفـــرتة  ت

 (.41-85، و55-85، و3-85، و5-85)التو يات  (18)5156-5154للفرتة 
 فةةي حالةة إقالةة المةوظفين رفيعةي المسةةتو .قانونيةة هةول المراعةاة األمرةدأ عتمةاد ا -45

 5153قنفيــذاا لتو ــيات  نــة اكقيقــة واملصــاكة، عــدلل اللــونورس الــوطي ت كــانون الثام/ينــاير 
   . مث أ ــدر ل قــاا، ت /ذار/(11)دســتور ا مهوريــة هبــد  اســتحدامل مفهــوو احملاكمــة السياســية

 ليــنظم مبقيــد  مــن التفصــيل ااــراءات هــذه لم اكمةةات السياسةةيةل القةةانون ال ةةا ، 5153مــارس 
 (.85-85، و5-85)التو يتان  (41)لية ا ديدةاآل
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قعقيـــق اكـــ  ت قلـــوين ا معيـــات واملانيـــة شـــول الوإـــائا العامـــة. أاـــا  اللـــونورس  -45
. (45)دعم املنظمـــات اامنائيـــة غـــا اكلوميـــةلـــ القـــانون اخلـــاص 5155الـــوطي ت نيســـان/أبريل 

مـن الدسـتور،  68املتـوخ  ت املـادة ويُفصلل هذا القانون، ألول مـرة، اكـ  ت قلـوين ا معيـات 
، و ـدد  قوقهـا يـةلر ا ويعق  اليقل القانوم فيما يتعل  باملنظمـات وا معيـات واملؤسسـات غـا

قــــانون املهــــن ااداريـــــة ت ، نفـــــاذ 5155ت  قيران/يونيــــق بــــدأ  ذلـــــ ،وفهــــةا عــــن والتقاماهتــــا. 
    ، وت كـــانون األول/(45)كلومـــات احملليـــة، الرامـــي اس انشـــاء نظـــاو اخلدمـــة املدنيـــة ت االبلـــديات
لتنظـيم عمـل  عيـات السـلان قانون زالس و عيات اينتمعات احمللية ، اعُتمد 5153ديسمرب 

. ويفصلــل القــانون األخــا اكــ  ت قلــوين ا معيــات علــ  (43)واملســتوطنل هــذه علــ  حنــو أفهــل
مــن  315دارة الذاقيــة، املتــوخ  ت املــادة ، ألغــراض اا(44) ـعيد املقاطعــات والبلــديات واأل يــاء

  (.5-85الدستور )التو ية 

املعلومــات ومحايــة البيانــات اخلا ــة. قوا ــل خــةل الفــرتة املشــمولة بــالتقرير الو ــول اس  -43
قوطيــد عمــل مؤسســة الســتعةمات العامــة. وقــد زحــت املؤسســة ت انشــاء شــبلة مــن مــوإفي 

ات اكلومـــة املركقيـــة والقطـــاع الةمركـــقي، يُقـــدَّو مـــم علـــ  الســـتعةمات العامـــة ت  يـــا مؤسســـ
الــــدواو التــــدري  والــــدعم فيمــــا يباشــــرونق مــــن أعمــــال، لتشــــلل هــــذه الشــــبلة اخلــــ  التــــوايهي 

، جتاو  زموع عدد الطلبات الا قلقاها هؤلء 5151عاو بعد والستعةمي األول للمواطنل. و 
ُأايــ  و  الــة،  5 834فقــ ، نُظــر ت  5155 . ففــي عــاو(41)طلــ  ســنوياا  5 111املوإفــون 

عنـــد هـــذا جُيةـــ  علـــ  الســـتعةو املقـــدو . وان ت (44)ت املائـــة( منهـــا بنجـــا  15)5 114علـــ  
اا بةغات وطلبات مرااعة. وقهـطلا املؤسسـة أيهـعند قلقي املستوج اخلدمي، قتدخل املؤسسة 

العامـة واقفاقيـات ملافحـة الفسـاد  املعلومـاتالو ـول اس قـانون الشـفافية و بأعمال نشر ملثفة ل
املربمــة ت اطــار منظمـــة الــدول األمريليـــة ومنظمــة األمــم املتحـــدة. وقشــمل أنشـــطة التوعيــة هـــذه 
املـــوإفل العمـــوميل ومنظمـــات اينتمـــا املـــدم، فهـــةا عـــن الطـــةي ا ـــامعيل وطـــةي كليـــات 

شــخ ،  8 111كثــر مــن أ لــت بــرامم التوعيــة الســنوية ، 5154-5151الرتبيــة. وت الفــرتة 
شخصـاا. أمـا عـن محايـة البيانـات اخلا ـة، ففـي كـانون  55 856، ُدرلي و ده 5153وت عاو 

مـن الدسـتور ليُـدمم فيهـا ضـمان محايـة  585، عدل اللونورس الوطي املادة 5153الثام/يناير 
 (46)ة الشخصــيةالبيانــات كاليــة كمايــة البيانــات اخلا ــة واكــ  ت محايــة الشــر  واخلصو ــية والســمع

 (.13-85، و15-85، و15-85، و3-85، و5-85)التو يات 
قعقيق  رية التعبا و رية الصـحافة ت القطاعـات البديلـة وااعةميـة. لقـد بـذلت اادارات  -44

حمطــة  55مــا أدج اس انشــاء املاضــية اهــوداا كبــاة ت ســبيل قعقيــق  ريــة التعبــا ت أوســاف بديلــة، 
بلـــد بوـــرض خدمـــة اينتمعـــات احملليـــة، قُـــديرها منظمـــات غـــا  لوميـــة وكنـــائس اذاعيـــة عاملـــة ت ال

 واامعات ورابطات للمستوطنل ومنظمات للشعوي األ ـلية والسـلان املنحـدرين مـن أ ـل أفريقـي.
 ــُس مواــات اذاعيــة خمصصــة  املنظمــاتولشــع  ميســليتو و ــده مــن احملطــات الــا قُــديرها قلــ  

قناقان قلفقيونيتان من نفس النوع، ا ـدامها لشـع  غارليفونـا وراس لدج هندعةوة عل  ذل ، و لق. 
 ، اللتقاو الطوعي )ي((.3-85واألخرج لشع  ميسليتو )التو ية 
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 التنمية والمساواة -جيم 
 وم اربة الفقر ،ال قوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية -6 

، 58-85، و5-85)التو ـــــيات  السياسةةةةةات والرةةةةةرامع فةةةةةي القطةةةةةا  االجتمةةةةةاعي -41
 ،سياسةةةة ال مايةةةة االجتماعيةةةة (48)5155(. اعُتمـــدت ت /ذار/مـــارس 513-85، و515-85و

األ وال الاتماعية الا قسـهم ت حتقيـ  الرفـاه لألفـراد  طلرادقدرجيياا وبا ياوهدفها الرئيسي أن هتُ 
، (41)س بذماوا ماعات. وقعرت  هذه السياسة بأ ا قستأنا اهوداا بادرت اادارات السابقة ا

وهــو مــا ُيلســبها طــابا سياســة الدولــة الــا قتجــاو  أي وليــات رئاســية بعينهــا. وقســع  سياســة 
لقــوانل الوطنيــة والدوليــة املعمــول هبــا بشــأن  قــو  اانســان. ل المتثــالاكمايــة الاتماعيــة اس 

للسياسةات القةانون اإلطةاري عةوة عل  ذل ، فلهـذه السياسـة اطـار قـانوم خـاص يتمثـل ت و 
ومـــوارد  الـــذي  ـــدد مبـــادبو ، (61)5155املعتمـــد ت نيســـان/أبريل العامةةةة للشةةةؤون االجتماعيةةةة، 

هبـد   ـو  السياسـات معنيـة بـذل ،  ؤسسـاتويُنشا هيئـات وم بتفعيل مشاركة املواطنلمتعلقة 
ة رفيعـــة مهمـــا قنفيـــذه ور ـــد قنفيــذه اس هيئـــة حمـــدد ُيســـند القــانونأخـــااا، الاتماعيــة وقنفيـــذها. و 

 .5151املستوج قابعة للسلطة التنفيذية، هي و ارة التنمية الاتماعية، املنشأة ت عاو 
ة وقُنفَّـــذ ت هـــذا ااطـــار السياســـا  مبـــادرات كالربنـــامم الرئاســـي للصـــحة والتعلـــيم والتوذيـــ -44

 ولياتمبســؤ  نهوضحتــويةت نقديــة مشــروطة بــال بتنفيــذ يتعلــ ، و (65)"/ل  51  ال قســيمة" املســم 
عهـد اادارة السـابقة ول يـقال يُنفـذ  تكـان يُنفَّـذ و مشرتكة ت زـالت الصـحة والتعلـيم والتوذيـة، 

 برنةامع حيةاة أفضةل . وخةل ولية اكلومـة اكاليـة، أُدزـت ت اطـار(65)ت عهد اادارة اكالية
 واملنشــات ،ة للبيئــةواملــدافا املةئمــ ،واملــرا يى ،عنا ــر الســلن الصــحي، مــن قبيــل فةقــر امليــاه

أســــرة ت  46 111واألســــقا، أفــــادت منهــــا أكثــــر مــــن  ،وخقانــــات امليــــاه ،اخلرســــانية الســــلنية
فعـن  .عةوة عل  ذل ، قدعم اكلومة املشاريا املنتجة الصـواة والقراعـة األسـريةو . 5154 عاو

مصــدر  للـدخل، ول ســيما  54 111أكثـر مـن و ــده  5154طريقهمـا، اسـُتحدمل خــةل عـاو 
للنساء الةئي أنشأن مشاريا  واة اعداد األطعمـة الشـعبية، وكـذل  بسـاقل أسـرية وزتمعيـة.  

  .(63)السياسة العامة للتنمية الشاملة للطفولة املبلرة 5155كما اعُتمدت ت عاو 
ادارقــــان الســــابقة ، ت قلتــــا  ا5151اعتبــــاراا مــــن عــــاو  أعمةةةةال اإلهةةةةالم الوراعةةةةي. -46

لقراعــي، م ابــراو اقفــاقل بــل منظمــات الفة ــل وأ ــحاي شــركات التصــدير اودعــواكاليــة  فــق 
 لتحسـل األاـواء األمنيـة ت منطقـة وادي بـاخو أغـوان. وقـد أُبـرو القفـا بل اختـذقا أيهـاا قـدابا 

هذان مللن . و 5155 قيران/يونيق  56بينما أُبرو الثام ت ، 5151نيسان/أبريل  53األول ت 
ــدة لفة ــي أغــوان واكركــة األ ــلية للــدفاع عــن فة ــي أغــوان، اللتــل قهــملاناكركــ القفاقــان  ة املو َّ

دعم، أذن الــــ. وعلــــ  ســــبيل ، مــــن املشــــاركة ت أعمــــال اا ــــة أســــرة 3 111ينيــــا عــــن  مــــا
كهــامن متهــامن مــاقل اكــركتل، بتقــدر اعتمــاد انــو    هــااللــونورس الــوطي للدولــة باملشــاركة في

 . ومللـن قـدخل(64)ة لشراء األراضي اململوكة ا دج شـركات التصـدير القراعـيمن املصار  اخلا 
العملية عل  حنو منظم، دون املساس بالو دات القراعية املنتجة بلامل طاقتها،  الدولة من قنفيذ
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ُلتــقةو هبــا، ول التســب  علــ  املــدج الطويــل ت افقــار األســر الــا
 ول ااخــةل بنســ  التصــدير امل

 ا عل  الستثمارات اللباة ت هذا القطاع.قعتمد دخوم
وقد داوو البلد عن طري  املؤسسة القراعية الوطنية عل  الضطةع بأعمال  عامة انفاذ  -48

منح  فة الشخصـية ‘ 5‘   القطاع الريفي ت مستوج معيشي لئ ،  لن منها ذكر ما يلي: 
عمليـــــة مـــــنح  414قنفيـــــذ  5155 عـــــاوشـــــهد شـــــركة الوكـــــة لفة ـــــل، و  5 341  العتباريـــــة ل

 ــندوقاا ريفيــاا  415دعــم قنظــيم ‘ 5‘؛ 5116قعــديل، ليســجل ذلــ  أعلــ  رقــم منــذ عــاو  و/أو
؛ ت املائـــة( 31امـــرأة )نســـبة  5 488مســـتفيداا، مـــنهم  8 515للتـــوفا والعتمـــاد، أفـــاد منهـــا 

لفة ــل ت ل 5153هلتــاراا مــن األراضــي اململوكــة للدولــة ت عــاو  865 168 66هليــ   ‘3‘
 ، وفرادج املنتجل املاللل بالطر  السـلمية منـذ سـنواتغا املاللل ألراض   القطاع الذي ُأ لح

ينتمعـــات احملليـــة للشـــعوي األ ـــلية وامندوراســـيل مـــن أ ـــل أفريقـــي، ول ســـيما قلـــ  ا، و عديـــدة
وقد  صل شـع  ميسـليتو الواقعة ت املنطقة الثقافية حملمية اانسان واحملي  اكيوي لنهر بـةلةتةنو. 

 (. 55-38)التو ية  (61)هلتاراا  613 838من ا اي املسا ة السابقة عل  
سـعياا اس خلـ  فـرص  دعةم العمالةة والت ةديات فةي هةذا المجةال.وبةرامع سياسات  -41

عمل هلن من حتسل مستوج معيشة اللثا من املواطنل الذين ُيهطرون اس قـأمل دخـومم ت 
،  فقت اكلومة اعتمـاد سياسـات عامـة هبـذا الشـأن، هتـد  اس (64)اد غا الرمسيقطاع القتص

خل  فرص عمل ت القطـاع الرمسـي وكفالـة إـرو  عمـل أفهـل للعـاملل ت السـو  غـا الرمسيـة. 
قانون الررنامع الوطني  5151وت هذا السيا  أاا  اللونورس الوطي ت قشرين الثام/نوفمرب 

، ويُنـــاف قنفيـــذ الربنـــامم بـــو ارة العمـــل والهـــمان الاتمـــاعي. ونظـــراا  ـــودة (66)للعمةةةل بالسةةةاعة
اادارة السـابقة، ووا ـلت اادارة اكاليـة قنفيـذه، اسـتناداا اس وال عهـد داو قنفيذه طفقد نتائجق، 

. وقــد زــح ت املر لــة األوس مــن قنفيــذه ت 5154اعتبــاراا مــن عــاو  (68)قةةانون العمةةل بالسةةاعة
فر ــة عمــل أخــرج ت املر لــة  13 331فر ــة عمــل اديــدة، ُيهــا  اليهــا  566 341خلــ  

الثانية، دون املساس مبـةط العـاملل الـدائمل، ومبـا يهـمن للعـاملل بالسـاعة اكمايـة، عـن طريـ  
مبـا يهـمن مـم أيهـاا نظاو يهـم اقفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة الـا  ـدقت عليهـا هنـدوراس، و 

و الهــمان الاتمـاعي، واألسـبقية ت مـلء شــواغر الوإـائا الدائمـة الــا أ قيـة الشـرتاط ت نظـا
 ال عملهم.قطرأ ت ز

، بالشــــرتاط مــــا القطــــاع 5154عــــاو  ذمنــــ فــــق الــــرئيس ايرنانــــديس  عــــةوة علــــ  ذلــــ ،و  -11
يدرســون  الــذي يركــق أنشــطتق علــ  الشــباي الــذين ل بالعمةةل ت يةةا أفضةةل ،اخلــاص، قنفيــذ برنــامم "

الياا ويفتقـرون اس اخلـربة املهنيـة الة مـة لتأخـذهم /ليـات التعيـل العاديـة ت العتبـار. وت يعملون   ول
، قــــدفا 5154 فر ــــة عمــــل اديــــدة ت عــــاو 33 514اطـــار هــــذا النمــــوذج، الــــذي أواــــد بالفعــــل 

اكلومة مؤلء الشباي نصا اكد األدىن لألاـور  ـن ثةثـة أشـهر. وبـالتوا ي مـا ذلـ ، اعُتمـد ت  
قةةةةةانون حمايةةةةةةة األنشةةةةةطة ييةةةةةر الرسةةةةةةمية وإقةةةةةرار اسةةةةةةت قاقاتها  (61)5154ون الثام/ينـــــاير كـــــان

كمـــــــا اعُتمــــــد اكـــــــد األدىن لألاــــــور الـــــــذي ســــــُيطبَّ  ت  يـــــــا أراــــــاء البلـــــــد خـــــــةل   وتسةةةةةةجيلها.
 (. 5-85)التو ية  (81)5151-5154 الفرتة
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وريــة واس الصــلوط اســتناداا اس أ لــاو دســتور ا مه توطيةةد نظةةام الضةةمان االجتمةةاعي. -15
ــــوطي مشــــروع  ــــة علــــ  اللــــونورس ال ــــة كقــــو  اانســــان، عرضــــت الســــلطة التنفيذي القةةةةانون الدولي

، للنظـر فيـق. وهتـد  هـذه املبـادرة اس اإلطاري لنظام ال ماية االجتماعيةة مةن أجةل حيةاة أفضةل
ي ت البلـد، قوطية السلان ودمات الرعاية الصحية قوطيـةا شـاملة وقعمـيم نظـاو الهـمان الاتمـاع

بتنظــيم وقنســي  خــدمات الرعايــة الاتماعيــة والهــمان الاتمــاعي والرعايــة الصــحية، العامــة منهــا 
واخلا ة واملختلطة واينتمعية، القائمة عل  دفا اشرتاكات وخـة  ذلـ ، عـن طريـ  انشـاء هيلـل 

للـــونورس ، أاـــرج ا5151. وااـــا ة مشـــروع القـــانون ت عـــاو (85)اداري ونظـــاو هويـــل متلـــاملل
، 515-85، و5-85الــوطي مشــاورات  بشــأن مهــمونق مــا  يــا القطاعــات املعنيــة )التو ــيات 

 (.514-85، و513-85و
ـــان  فةةةي مجةةةال ال ةةة ة.الم ةةةر  التقةةةدم  -15 ـــالتقرير اخلطت نُفـــذت خـــةل الفـــرتة املشـــمولة ب

ــــــل  ، اللتــــــان قأخــــــذان ت اكســــــبان 5158-5154و 5154-5151الوطنيتــــــان للصــــــحة للفرتق
التقمت هندوراس بتحقيقها. ويرب ، ت هذا السـيا ، مـا  ققـق الا دا  األمم املتحدة لأللفية، و أه

التطعـيم. فعلـ  سـبيل املثـال، سـجلت التوطيـة  زال البلد من قوطية  شاملة  ميا األطفال ققريباا ت
التلــــافؤ  ت املائــــة مــــن أطفــــال البلــــد، وباللقــــا  الثةثــــي 11( نســــبة BCGباللقــــا  املهــــاد للســــل )

ـــة بلقـــا  ســـابل 11 نســـبة ت املائـــة،  14الثةثـــي التلـــافؤ نســـبة  ت املائـــة مـــنهم، وســـجلت التوطي
. وكنتيجــــة طبيعيــــة للممارســــات (85)مــــنهم ت املائــــة 88( نســــبة SRPوباللقــــا  الفاوســــي الثةثــــي )

قةةانون  5154ا يــدة املعتمــدة ت بــرامم التحصــل، أاــا  اللــونورس الــوطي ت كــانون الثام/ينــاير 
والتــقاو، ت الوقــت نفســق، علــ  مبواــ  القــانون أن التطعــيم  ــ ل للطفــل  دكــمــا يؤ ، (83)اللقاحةةات

 (.514-85الوالدين والدولة )التو ية 
عــدلل اللــونورس الــوطي ت  ل ةةق فةةي ال ةة ة.ا تعويةةوة الراميةةة إلةةا التشةةريعيطةةورات الت -13

  ـحا ،ليُـدمم فيهـا اكـ  ت امليـاه وخـدمات اا مـن الدسـتور 541املـادة  5153كانون الثام/يناير 
 ثل عل  أن قلـون ويقهي بأن يلون استخدامهما والنتفاع هبما بالتساوي بل  يا السلان، و 

. وعلــ  املســتوج التشــريعي،  لــن (84)هاعلــ  مصــادر  ةافظــمــا احمل ةســتهةط البشــرية لكامليــاه  ــا
م اف ةةةة ب القةةةانون ال ةةةا ، أ ـــدر اللـــونورس 5151ابـــرا  اازـــا ات التاليـــة: ت  قيران/يونيـــق 

، امــاد  اس القةةانون الةةوطني ألمةةراض ال لةةا، اعُتمــد 5153، وت أيلول/ســبتمرب (81)التةةدخين
قةةانون  ــدر  أيهــاا  5153، وت أيلول/ســبتمرب (84)قنظــيم خــدمات غســيل الللــ  علــ  حنــو أفهــل

قةةةةانون الترةةةةر   ، اعُتمــــد 5154ينــــاير ، وت كــــانون الثام/(86)تعويةةةةو وحمايةةةةة الر ةةةةاعة الطريعيةةةةة
، 5154، احملــد مل للتشــريعات القائمــة هبــذا الشــأن، وت أيار/مــايو (88)باألعضةةاء الرشةةرية و رعهةةا

قةةانون ،  ــدر 5154، وت هو /يوليــق (81)قةةانون الوقايةةة مةةن حمةةا الضاةةنها وم اف تهةةا ــدر 
 (.5-85)التو ية  (11)تنظيم بيع المنتجات الوراعية متراينة الدرجة السُّمية

(. هاشــياا مــا 515-85)التو ــية  اإلهةةالحات الراميةةة إلةةا تعويةةو أولويةةات التعلةةيم -14
، كـان قوسـيا قوطيـة املر لـة (15)مبادب منظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقافـة )اليونيسـلو(
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لسـابقة، ول يـقال الثالثة من التعليم األساسي ومر لـة التعلـيم املتوسـ  ا ـدج أولويـات اكلومـة ا
هـذا  دليل علـ ا دج أولويات اكلومـة اكاليـة، ويتعـلل أن يبقـ  كـذل  للحلومـات التاليـة. وكـ

مــن دســتور  565املــادة  5155اللتــقاو الــوطي، عــدلل اللــونورس الــوطي ت كــانون الثام/ينــاير 
 يـث يلـون عـاو  ،دولـةا مهورية ليعيد حتديد مدة ومرا ل التعليم اينام واالقامـي علـ  نفقـة ال

وا ــد ت مر لــة التعلــيم مــا قبــل األساســي، وقســعة أعــواو ت املر لــة األساســية، ومــا بــل عــامل 
  .(15)وثةثة أعواو )وفقاا للل برنامم بعينق( ت املر لة املتوسطة

. وقلمــن ميــقة هــذا (13)القةةانون األساسةةي للتعلةةيم 5155و ــدر ت كــانون الثام/ينــاير  -11
ا ديـــد الرئيســـية ت اســـتهدافق قأســـيس النشـــاف التعليمـــي ت البلـــد علـــ  اكـــ  اانســـام ت  القـــانون

زموعـة ذي يتـألا مـن اينتمـا التعليمـي الـمـن اانـ  املشاركة ت العملية التعليمية يتيح التعلم، مبا 
 عمــاء ان و العنا ــر الفاعلــة املهتمــة بصــورة مباشــرة وــودة عمــل املرافــ  التعليميــة، ومــن بينهــا الوالــد

ـــة أكثـــر 5154و 5153اينتمعـــات احملليـــة. وت الفـــرتة مـــا بـــل عـــامي  ، أ ـــدرت الســـلطة التنفيذي
لئحة قنفيذية ينموعة من العنا ر الا ينظمهـا هـذا القـانون. وُقسـتلمل عمليـة اا ـة   51 من

جتمعيةةةة، كقةةةانون تعويةةةو التعلةةةيم العةةةام والمشةةةاركة المالتعليمـــي ت البلـــد با ـــدار قـــوانل أخـــرج 
، تقيةيم واعتمةاد وتوثيةق جةودة التعلةيم ومةد  ت ةافؤ فرهةق، وقانون (14)5155نيسان/أبريل  ت

 .(11)5153املعتمد ت كانون األول/ديسمرب 
لقــد حتققــت ت عهــد اادارقــل األخاقــل مظــاهر  إنجةةا ات أخةةر  فةةي مجةةال التعلةةيم. -14

بلـو  عـدد أيـاو اكهـور الدراسـي الفعلـي ‘ 5‘ققدو عديـدة قبعـث علـ  قفـادل  مـربَّر، منهـا مـا يلـي: 
، وهــو 5154و 5153يــوو خــةل العــامل الدراســيل  511ت نظـاو التعلــيم العــاو مــا ل يقــل عــن 

ـــاو  ازـــا  بـــالغ األمهيـــة اذا مـــا ُأخـــذ ت اكســـبان، علـــ  ســـبيل املثـــال، أن املتوســـ  الســـنوي لعـــدد أي
ااــراء الختبــارات ‘ 5‘؛ (14)يومــاا  545كــان   5114-5111 الفــرتة اكهــور الدراســي الفعلــي ت

الوطنيــة لــألداء الدراســي ت مــاد  اللوــة ااســبانية والرياضــيات لطــةي الصــفو  األول اس التاســا 
 ااراء التقييم اا صائي األول ألداء املعلمل ت هندوراس،‘ 3‘؛ (5153و 5155لعامل متتاليل )

ـــن مـــن ااـــراء اختبـــارات  معرفيـــة ت ال للمعلمـــل الـــذين الرتبيـــة لوـــة ااســـبانية والرياضـــيات و الـــذي ملل
الــذي مدرسةةية وجرةةة الالبرنةةامع قعقيــق وقوطيــد ‘ 4‘؛ األول اس التاســامــن يدر ســون ت الصــفو  

ت املائــة مــن طــةي املــر لتل مــا قبــل األساســية واألساســية ت املرافــ  التعليميــة  14.44يفيــد منــق 
 تعادة ادارة نظاو التعليم العاو واعادة قنظيمق ادارياا.اس‘ 1‘؛ العامة وميا أحناء البلد

ويتوا ل باطلراد قوطيـد نظـاو التعلـيم املشـرتط بـل الثقافـات الثنـائي اللوـة اخلـاص بـالطةي  -16
اا قعليميــاا مركــق  5 558ت وذلــ  مــن الشــعوي األ ــلية والطــةي امندوراســيل مــن أ ــل أفريقــي، 

. 58مقاطعـة مـن مقاطعـات البلـد البـالغ عـددها  51األساسـية، ت ت املر لتل ما قبل األساسية و 
عمـل اادارة العامـة للتعلـيم  5153وسعياا اس حتسل امياكل ااداريـة ت هـذا القطـاع، بـدأ ت عـاو 
، 55-85، و5-85)التو ــيات  (16)املشــرتط بــل الثقافــات املتعــدد اللوــات، التابعــة لــو ارة التعلــيم

 (.516-85، و58-85و
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    . أاـــا  اللـــونورس الـــوطي ت كـــانون الثـــام/المرةةةادرات المتة ةةةذة فةةةي مجةةةال الريئةةةة -18
، الــذي يشــلل امتــداداا  هــود هنــدوراس املبذولــة هبــذا الشــأن (18)قةةانون تغيةةر المنةةا  5154نــاير ي

ـــة األمـــم املتحـــدة ااطاريـــة بشـــأن قوـــا املنـــا ، واعـــداد  5111منـــذ قصـــديقها ت عـــاو  علـــ  اقفاقي
. (11)5151اقيجية الوطنيـــة بشـــأن هـــذه املشـــللة، الـــا اعتمـــدهتا الســـلطة التنفيذيـــة ت عـــاو الســـرت 

، عن طري  مركق الدراسـات 5151عةوة عل  ذل ، أنشأت و ارة املوارد الطبيعية والبيئية منذ عاو 
، و صــلت مــذا الوــرض علــ  دعــم (511)سةةجل االنرعاثةةات ونقةةل الملوثةةاتوملافحــة امللوثــات، 

سياسةةة األمــم املتحــدة للتــدري  والبحــث )اليونيتــار(. ولــقو لتنفيــذ هــذا الســجل اعتمــاد  معهــد مــن
وانشـــاء  نـــة ادارة املنتجـــات  (515)اإلدارة الريئيةةةة الراةةةيدة للمنتجةةةات ال يمياتيةةةة فةةةي هنةةةدوراس

 القفاقيـة الدوليـة بشـأن األشـجار 5155كما اعتمد اللونورس الوطي ت أيار/مايو . (515)الليميائية
قعديل غابورونيق لن  اقفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع  5155واعتمد ت /ذار/مارس  ،(513)الستوائية

 (.5-85)التو ية  (514)اكيوانات والنباقات الربية املهددة بالنقراض
 المساواة وعدم التمييو: السياسات والقوانين القطاعية الموجهة إلا الفئات الضعيفة -1 

خريطــة الطريــ  ملنــا عمــل األطفــال وأســوأ أشــلالق  5155د ت شــباف/فرباير اعتمــد البلــ -11
لتلون السياسة الوطنية املنتهةجة هبذا الشأن والقهاء عليهما

مل حتدد أهدافاا . وهي خطة ع(511)
ومستهدفات واسرتاقيجيات أساسية ت هذا اينال. وقد  يوت مبساعدة  ققنيـة ونتائم ومؤشرات 

وبالتشاور ما عدد كبا من مؤسسات الدولة واملنظمات غا اكلومية  وليةمن منظمة العمل الد
ـــاف متابعـــة قنفيـــذها ور ـــده ـــة امندوراســـية. ويُن ـــة والرابطـــات التجاري  اواحتـــادات النقابـــات العمالي

بو ارة العمل والهمان الاتمـاعي، بـدعم  مـن اللجنـة الوطنيـة للقهـاء التـدرجيي واملطَـّرد  اهوققييم
واللجنـة املشـرتكة بـل املؤسسـات مللافحـة السـتوةل ا نسـي ألغـراض  (514)طفـالعل  عمـل األ

رة عمل األطفال  لول جتارية والجتار باألشخاص. وهتد  خريطة الطري  اس القهاء عل  إاه
، 15-85، و58-85، و56-85، و4-85، و3-85، و5-85التو ــــيات ) 5151عــــاو 

، 46-85، و41-85، و31-85، و55-85، و44-85، و41-85، و15-85و
  (.11-85، و41-85، و48-85و

اخلطة الثانيـة لتحقيـ  املسـاواة واانصـا  بـل ا نسـل  5151اعُتمدت ت هو /يوليق و  -41
املؤسســـة الوطنيـــة للمـــرأة قولـــت . و (516)بو ـــفها السياســـة الوطنيـــة للمـــرأة 5155-5151للفـــرتة 

عمليــة اعــدادها عــن طريــ  عمليــة قشــاور وطنيــة مــا هيئــات اكلومــة املركقيــة وهيئــات البلــديات 
ومنظمــــات اينتمــــا املــــدم، ول ســــيما منظمــــات اكركــــات النســــوية، ومبشــــاركة وكــــالت التعــــاون 

ــق اخلطــة  يــا فــروع اادارة العامــة اس قنســي  ا هــود وختصــي   مــوارد ققنيــة وماليــة الــدوي. وقوال
، بـدء عمـل ملاقـ  لشـؤون اللبا الـذي حتقـ  ت قنفيـذهاتقدو اللتحقي  أهدافها. ومن مظاهر 

بلديـة، مللفـة بصـو  وقنفيـذ السياسـات ا نسـانية احملليـة  518املرأة ت بلديات البلد البالغ عددها 
 ،55-85، و58-85، و55-85، و1-85، و3-85، و5-85)التو ــــــيات  ةت كــــــل بلديــــــ

، 44-85، و43-85، و45-85، و45-85، و31-85، و38-85، و36-85و
  (.44-85، و41-85و
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 5153 ـــدرت ت أيار/مـــايو  التقـــدو احملـــرة  ت زـــال محايـــة األشـــخاص ذوي ااعاقـــة. -45
السياسةةة العامةةة المتعلقةةة بممارسةةة حقةةوق األاةة ا  إوي اإلعاقةةة وإدمةةاجهم االجتمةةاعي 

. (511)وذوي ااعاقــــة ســــنر الاكبــــعها وقنفيــــذها بــــادارة شــــؤون  وأُنــــي  وضــــ ،(518)فةةةةي هنةةةةدوراس
بـدعم  مـن أكثـر املنظمـات هثـيةا مـذه ا وضـعت هـذه األداة الـ نفيـذتُ ددت مدة قسـعة أعـواو لو 

قةانون تعويةو وتنميةة  5153الفئة. وت السيا  نفسق، أاـا  اللـونورس الـوطي ت  قيران/يونيـق 
قةةةانون لغةةةة كمـــا شـــللل ا ـــدار   .(551)عاقةةةة وإدمةةةاجهمالرعايةةةة الشةةةاملة لخاةةة ا  إوي اإل

ققـدماا بـالغ األمهيـة لتملـل الصلـم مـن قلقـي  5154ت كـانون الثام/ينـاير  اإلاةارة الهندوراسةية
 (555)السـلانسـائر التعليم والتوا ل واارسـة سـائر  قـوقهم بـأكرب دراـة النـة مـن املسـاواة مـا 

 (.58-85، و5-85)التو يتان 
البلـد  أنشـأ ؤسسات خا ة بالشعوي األ لية وامندوراسـيل مـن أ ـل أفريقـي.انشاء م -45

خةل الفـرتة املشـمولة بـالتقرير، وألول مـرة ت قـاريد اادارة العامـة امندوراسـية، مؤسسـات  دائمـة 
خا ـــة بتلبيــــة ا تيااـــات الشــــعوي األ ـــلية التســــعة وامندوراســـيل مــــن أ ـــل أفريقــــي ت البلــــد 

أومـــــا و ارة شـــــؤون الشـــــعوي األ ـــــلية وامندوراســـــيل مـــــن أ ـــــل أفريقـــــي ومعا ـــــة مشـــــاكلهم. 
(، مث ادارة شـؤون الشــعوي األ ـلية وامندوراسـيل مــن أ ـل أفريقــي، 5154-5151 الفـرتة )ت

، مـــا اكفـــا  علـــ  الـــربامم الثقافيـــة واامنائيـــة الـــا نفـــذهتا الـــو ارة. (555)5154اعتبـــاراا مـــن عـــاو 
يلـي:   املؤسسيل، ما بر  البلد  فق وينس  قنفيذ مبادرات من قبيـل مـاوانطةقاا من هذين اميللل

، واســـتحدامل 5155-5154وضـــا اخلطـــة الوطنيـــة مللافحـــة العنصـــرية والتمييـــق العنصـــري للفـــرتة 
الربنامم السياسي لنساء الشعوي األ لية وامندوراسيات من أ ل أفريقي، وانشاء اللجنة املشـرتكة 

، وققيــيم قنفيــذ اقفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة (553)صــيد غو ــاا والتصــدي لــقبــل املؤسســات ملنــا ال
، وقنفيـــذ عشـــرات املشـــاريا القراعيـــة، ومشـــاريا الطـــر  العامـــة وامليـــاه والصـــر  الصـــحي، 541 رقـــم

       ،5-85)التو ــــــيات  (554)واخلـــــدمات اينتمعيــــــة، واملشــــــاريا اامنائيــــــة املنتجـــــة، واألنشــــــطة البيئيــــــة
 (. 518-85، و516-85، و514-85، و55-85و

املثليـات واملثليـل وموـايري امويـة ا نسـانية ا مـتزلصـاي ااـراءات ايةء األولوية لتنفيـذ  -43
كجــقء مــن اكــوار الــدائم الــذي ققيمــق و ارة   ومقدواــي امليــل ا نســي )ا ماعــة املتنوعــة انســياا(.

الةمركقيــــة مــــا الســــلان املنتمــــل اس  الدولــــة كقــــو  اانســــان والعدالــــة واادارة احملليــــة وسياســــة
ااــراء  51، لتنفيــذ ا ــاري 5151عــاو  لخــة ا ماعــة املتنوعــة انســياا، أةولــت الــو ارة األولويــة

ققــدر مـن  هـذه اااــراءاتاو  ت اخلطـة الوطنيــة كقـو  اانســان، لصـاي هــذه الفئـة. وقــرت اا حمـدد
وإفل العمـوميل، وققـدر مسـاعدات ماليـة مقرت ات با ة ات قانونية لنبذ التمييق، وقوعية املـ

للــربامم التدريبيــة الــا قنفــذها املنظمــات العاملــة ت هــذا اينــال، ومبــادرة و ارات الدولــة اس ققــدر 
  (.8-83، و4-83، و58-85، و5-85ققارير دورية مر لية ت هذا الصدد )التو يات 

     . اعتبــــاراا مــــن قشــــرين األول/ينقشــــريعات وااــــراءات محايــــة األطفــــال واللبــــار املهــــاار  -44
اقتصـادية  فـرصبحـث عـن ، أدج مقيم من الشواغل األمنيـة والشـواغل املتعلقـة بال5155أكتوبر 
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ت عـدد األطفـال املهـاارين غـا املصـحوبل بـذويهم مـن كبـا واآلمال بلمل  ل األسر اس ارقفاع   
 أ مـة انسـانية ، اـا قسـب  ت وقـوعألمريليـةالسلفادور وغواقيمال وهنـدوراس اس الوليـات املتحـدة ا

مرسـوماا طارئـاا للتعامـل  (554)5154. فأ در رئيس ا مهوريـة ت هو /يوليـق (551)5154ت عاو 
الشامل ما هذه الظاهرة وقنسي  قدخل  يـا مؤسسـات الدولـة املختصـة، بقيـادة اادارة الوطنيـة 

فرقةة العمةل المعنيةة أنشـأ رئـيس ا مهوريـة  عـةوة علـ  ذلـ ،و لشؤون الطفل واملراه  واألسرة. 
الــا قتــألا مــن عــدة أقســاو وقنســ  أعمامــا ســيدة الدولــة األوس، وهــي  باألطفةةال المهةةاجرين،

اللجنة الا اضطلعت بأعمال  ميدانية ت مراكق ا تجا  واستقبال املهاارين ت الوليات املتحدة 
وزموعــات األســر الــا قرأســها  اهــفيطفــال وامللســي ، للتعــرل  علــ  حنــو مباشــر علــ   الــة األ

  (.551-85، و511-85، و515-85، و5-85بواق  عاو أمهات عقباوات )التو يات 

متابعة تنفيذ التوهيات المقدمة إلا هنةدوراس و/أو االلتوامةات الطوعيةة  -رابعاً  
 المقدمة منها في إطار جولة االستعراض الدوري الشامل األولا

قنفيــــذها و ارة الدولــــة كقــــو  اانســــان والعدالــــة تــــوس /ليــــة متابعــــة قأنشــــأت هنــــدوراس  -41
ـــراا 5153وسياســـة الةمركقيـــة. وقـــدمت، ت هـــذا الســـيا ، ت شـــباف/فرباير  واادارة احملليـــة ، ققري

مـن التو ـيات وا ـدة طوعياا عن منتصا املدة أارت فيـق ققييمـاا ذاقيـاا ملـدج التقامهـا بتنفيـذ كـل 
من املة ظ ااشارة ت العديد من فقرات هذا التقريـر اس التو ـيات  ل ،فهةا عن ذو )مرف (. 

ذا مــــ قنفيــــذها. و يــــل التقريــــر، ااــــراءات بشــــأنأو زموعــــة  ااــــراءا احملــــددة الــــا اختــــذت الدولــــة 
الوــرض، اس أرقـــاو الفقـــرات الــواردة ت ققريـــر الفريـــ  العامـــل املعــي بالســـتعراض الـــدوري الشـــامل 

(. وأخـــااا، بـــالطةع علـــ  السياســـة العامـــة A/HRC/16/10 قـــو  اانســـان )املقـــدو اس زلـــس 
 5154واخلطـة الوطنيـة كقـو  اانسـان، والتقريـر املر لـي املتعلـ  هبـا  ـن كـانون األول/ديســمرب 

)املرفقل(،  لن مة ظة أن هـاقل األداقـل قـد اسـتندقا، حتديـداا، اس التو ـيات املقدمـة خـةل 
األوس ومة ظــات األاهــقة الدائمــة وهيئــات املعاهــدات واآلليــات املواضــيعية، اولــة الســتعراض 

 التابعة للمنظومة العاملية ومنظومة البلدان األمريلية كماية  قو  اانسان كلتيهما. 

 المرادرات وااللتوامات الوطنية -خامساً  
لـــ  التعـــاون، قعـــرت  هنـــدوراس بـــأن /ليـــة الســـتعراض الـــدوري الشـــامل، كو ـــا قائمـــة ع -44
للحـوار مـا اينتمعـل املـدم والـدوي، كمـا قتـيح الفر ـة اثـارة نقـاا داخلـي مهمـاا قفسح زـالا و 

 ،لســـلانانســـان امللفولـــة لحتســـل  الـــة  قـــو  ااختـــاذ قـــدابا حمـــددة مـــن أاـــل  ـــول كيفيـــة 
ة ذلـــ . لـــذا، فهنـــدوراس علـــ  كامـــل الســـتعداد لتحســـل عمليـــة املتابعـــة الدائمـــ ها علـــ وقشـــلر 

 لتنفيذ قو يات الستعراض الدوري الشامل وكالة  قو  اانسان ت البلد. 
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وهبـــذا امـــد ، يعمـــل البلـــد مـــن أاـــل انشـــاء مر ـــد  كقـــو  اانســـان. عـــةوة علـــ  ذلـــ ،  -46
دائمــة مــن املــوإفل مــن شــن املؤسســات املعنيــة باعــداد خمتلــا التقــارير الــا التقمــت  زموعــة ُشــللت

أســاس التقاماهتــا الدوليــة، وســُتمنح هــذه اينموعــة الصــفة الرمسيــة مبرســوو قنفيــذي.  الدولــة بتقــد ها علــ 
وســيبدأ أيهــاا قريبــاا اعــداد نظــاو للر ــد والتقيــيم يتخــذ كمحــور  لــق مؤشــرات السياســة واخلطــة الوطنيــة 
كقـــو  اانســـان واملعـــايا الدوليـــة الـــا  ـــددهتا الوكـــالت املتخصصـــة وهيئـــات املعاهـــدات. وســـو  

والتشـاور مـا اينتمـا املـدم ت املواضـيا املتعلقـة  لمل /لية املتابعة هذه بانشاء و دة دائمـة للحـوارُقست
  قو  اانسان،  دَّد موإفوها وهياكلها وااراءاهتا بالتواف  ما املنظمات العاملة ت هذا القطاع.

 توقعات هندوراس بشرن المساعدة التقنية -سادساً  
للبلــــدان الصــــديقة وأاهــــقة وهيئــــات املنظــــومتل العامليــــة لرها عــــن شــــهنــــدوراس عــــري ق -48

من قعاون ققي وماي ت زال  قو  اانسـان.   قدمتقما عل  وااقليمية كماية  قو  اانسان 
 ت قوا ـــل هـــذا الـــدعم وقســـتعرض ا هـــود الوطنيـــة املبذولـــة مـــن اهتهـــا، تهـــاثق كمـــا قعـــري عـــن

لـــن اقا تهـــا ت ســـيا  عمليـــة   ايـــات واملـــوارد الـــالـــدعم، ت اطـــار اآللاكصـــول علـــ  طلـــ  وق
عمليــة دائمــة ملتابعــة  رســاءا‘ 5‘الســتعراض الــدوري الشــامل، لتشــرع ت قنفيــذ املبــادرات التاليــة: 

املواضــيا املتعلقــة  بشــأن الســتعراض الــدوري الشــامل والتحــاور مــا اينتمــا املــدم قو ــيات قنفيــذ
؛ ية األمـم املتحـدة السـامية كقـو  اانسـان ت هنـدوراسانشاء ملت  ملفوضـ‘ 5‘؛  قو  اانسان

قنفيذ اآللية الوطنية كماية املـدافعل عـن  قـو  اانسـان وااعةميـل والصـحفيل واحملـامل ‘ 3‘
انشـــاء نظـــم، ‘ 4‘؛ اللـــونورس الـــوطي اعتمـــدهومـــوإفي القهـــاء، ا ـــاري انشـــادها مبواـــ  قـــانون 

قةل القهــــاء، لتعيــــل املــــوإفل القهــــائيل وااداريــــل ت قتســـم بالشــــفافية وقــــتةءو مــــا مبــــدأ اســــت
 هـذه شـاركة ور ـدمب السلطة القهائية وققييم أدائهم وقـأديبهم، وكـذل  انشـاء هيئـات فعالـة معنيـة

 قعقيـق عمـل املفوضـية الوطنيـة كقـو  اانسـان بصـفتها املؤسسـة الوطنيـة‘ 1‘؛ لدولةلتابعة لسلطة اال
 املعنية هبذا اينال.

 تقييم عام -بعاً سا 
يعلــس التقريــر الســاب  مــا بذلتــق هنــدوراس، ول ســيما ت عهــد اكلــومتل األخاقــل، مــن  -41
. فقـد 5151ت سبيل التول  عل  اكالـة الـا كانـت عليهـا  قـو  اانسـان ت عـاو  ديةد او اه

ــــاا أنشــــطة منهجيــــة ت اينــــال ــــذ  الي ــــد، وقنفَّ القتصــــادي  حتســــنت األ ــــوال األمنيــــة العامــــة ت البل
الاتماعي، وينتهم البلد، ألول مرة ت قار ق، سياسة عامة وخطة وطنية كقو  اانسـان. بيـد أن 
اقءاا كبااا من التحـديات وأواـق القصـور الـا قوااههـا هنـدوراس ت الوقـت الـراهن ت زـال  قـو  

ؤثرة خصو ـــاا علـــ  اس أوضـــاع الفقـــر وعـــدو املســـاواة وعـــدو اانصـــا  اميلليـــة املـــ يعـــقجاانســـان 
، واس ارقفــاع معــدلت العنــا مــن اهــة اعمــال اكقــو  القتصــادية والاتماعيــة والثقافيــة ت البلــد

مـن اهـة  عل  الصعيد ااقليمي، عل  حنو فا  القدرات املؤسسية للمقاضاة عل  ا ر ة ت بلداننا
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اكقو  املدنيـة. ومـا أن ، األمر الذي قسب  ت نشوء إاهرة اافةت من العقاي واملساس بأخرج
دليـــة مـــن أاـــل التصـــدي مـــذه التحـــديات، ال أن مـــن  اادارقـــل الســـابقة واكاليـــة بـــذلتا اهـــوداا ا 

مصــاي مــن  ادراط أن اللتــقاو و ــده، ت األالــل املتوســ  والطويــل، بــدعم  منــقله عــن أي هــروريال
الـدوي، سـو  يُبل ونـا امـد  الـذي اينتمـا مـن  يا القوج السياسية والاتماعيـة ت البلـد وبتأييـد 

 ـــددناها ت خطتنـــا للدولـــة ورديتنـــا للبلـــد، املتمثـــل ت النهـــوض هبنـــدوراس خاليـــة مـــن الفقـــر املـــدقا 
 وخالية من العنا.ن ميسودها األالد قراطية وت أاواء  ر اي قنمو ت و  صحةوال ميتعلها المويع
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Decreto No. 59-2012, publicado el 6 de julio de 2012 en La Gaceta 32,865. 
44 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras.  

Informe de acciones relevantes de la Comisión contra la Explotación Sexual Comercial y Trata. 2013; 

Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos.  Informe del Estado de 

Honduras ante el Comité de los Derechos del Niño con arreglo al artículo 12 del Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en pornografía. (2012). Párrafos 64–66; 126–132; 167. 
45 La Ley del Sistema Penitenciario Nacional se aprobó mediante Decreto No. 64–2012, de 14 de mayo 

de 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,990, el 3 de diciembre de 2012. 
46 Ley de Indulto, aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 31-2013, de 28 de febrero de 

2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,090, el 4 de abril de 2013. 
47 El CONAPREV da cumplimiento al Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que fue aprobado mediante Decreto No. 374-2005, de 20 de 

enero de 2006.  También pone en marcha la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la 

Tortura, aprobada a través del Decreto No. 136-2008, de 1 de octubre de 2008, publicado en el diario 

oficial La Gaceta el 5 de diciembre de 2008. 
48 La autonomía presupuestaria del CONAPREV se ha logrado gracias a la reforma del artículo 7 de su 

ley, aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 356-2013 de 20 de enero de 2014. 
49 Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-

CONAPREV).  IV Informe anual a la nación, 2014. 
50 El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se crea mediante Decreto No. 5-2011, de 17 de 

febrero, que ratifica la reforma a los artículos constitucionales 313 y 317; fue publicado el 7 de marzo 

de 2011 en el diario oficial La Gaceta No. 32,460.  La reforma se había producido mediante Decreto 

No. 282-2010, de 19 de enero de 2011. 

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/149/1lunes28b.asp
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51 La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue emitida mediante Decreto No. 219-2011, 

de 17 de noviembre de 2011, el cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,706, el 28 de 

diciembre de 2011.  El Decreto No. 291-2013, de 13 de enero de 2014, introdujo reformas en cinco de 

sus artículos. 
52 Sobre proyectos innovadores en el Poder Judicial pueden verse: Informe de gestión judicial 2012.  pp. 

87, 91, 93 y 104; Boletín de la Coordinación de Cooperación Externa en www.poderjudicial.gob.hn 

(consultado 11/12/2014); Instituto de Acceso a la Información Pública.  Informe anual de actividades 

2013.  p. 49 (anexo 2). 
53 La Unidad de Género del Poder Judicial se creó el 30 de septiembre de 2010, mediante Acuerdo 04 de 

la Corte Suprema de Justicia, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,373, el 23 de noviembre 

de 2010. 
54 La reforma integral de la normativa sobre niñez y familia se aprobó mediante Decreto No. 35-2013 del 

Congreso Nacional, el 27 de febrero de 2013, publicándose en el diario oficial La Gaceta No. 33,222, el 

6 de septiembre de 2013.  Posteriormente, fue afinado el artículo 23.5 de la Ley contra la Violencia 

Doméstica para permitir que las víctimas no sean confrontadas con sus agresores, si no están en 

condiciones emocionales para hacerlo, mediante Decreto No. 66-2014, de 26 de agosto de 2014, 

publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,577, el 10 de noviembre de 2014. 
55 El proceso de transición del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) hacia la Dirección 

de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) ha estado regulado por los decretos ejecutivos PCM 26-

2014 y PCM 27-2014, ambos de 4 de junio de 2014, publicados también en conjunto en el diario oficial 

La Gaceta de 6 de junio de 2014. 
56 El Decreto No. 3-2011, de 17 de febrero, el cual amplía los temas que pueden ser consultados a la 

población mediante plebiscito y referéndum, ratifica la reforma a los artículos constitucionales 5 y 213; 

fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,460, el 7 de marzo de 2011.  La reforma se había 

producido a través del Decreto No. 275-2010, de 13 de enero de 2011. 
57 Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, Decreto No. 190-2012, de 12 de diciembre de 2012, 

publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,074, el 13 de marzo de 2013. 
58 La cuota de 50% para candidatas mujeres fue establecida por el Congreso Nacional a través del Decreto 

54-2012 de 24 de abril de 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,820 el 15 de mayo del 

mismo año. 
59 La reforma al artículo 205, numeral 15 de la Constitución de la República para introducir el juicio 

político fue ratificada mediante Decreto 8-2013, de 30 de enero de 2013, publicado en el diario oficial 

La Gaceta No. 33,062 el 27 de febrero de 2013.  La reforma se había producido a través del Decreto 

No. 231-2012, de 23 de enero de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,033 el 24 de 

enero de 2013. 
60 Ley Especial de Juicio Político, Decreto No. 51-2013, de 21 de marzo de 2013, publicado en el diario 

oficial La Gaceta No. 33,093, el 8 de abril de 2013. 
61 El Decreto Legislativo No. 32-2011, de 5 de abril, aprueba la Ley Especial de Fomento para las 

Organizaciones No-Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).  Fue publicado el 27 de junio de 2011, 

en el diario oficial La Gaceta No. 32,552. 
62 Ley de la Carrera Administrativa Municipal, Decreto No. 74-2010, de 10 de junio de 2010.  Su 

vigencia se suspendió por dos años, mediante Decreto No. 135-2012, de 23 de agosto de 2012. 
63 La Ley de Patronatos y Asociaciones Comunitarias fue aprobada mediante Decreto No. 253-2013, el 

16 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,351, el 10 de febrero de 2014. 
64 Honduras es un Estado unitario, organizado en 18 departamentos.  Cada departamento tiene un número 

variable de municipios, en calidad de subdivisiones políticas autónomas, de rango local (artículos 294 a 

302 de la Constitución de la República). 
65 Instituto de Acceso a la Información Pública.  Informe de Actividades 2011.  p. 10. 
66 Instituto de Acceso a la Información Pública.  Informe Anual de Actividades 2012.  p. 29. 
67 La reforma del artículo constitucional 182, para incluir la garantía del hábeas data, se produjo mediante 

Decreto No. 237-2012, de 23 de enero de 2013.  Fue ratificada mediante Decreto No. 10-2013, de 30 de 

enero de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,086, el 27 de marzo de 2013. 
68 La Política de Protección Social (PPS), fue aprobada el 18 de marzo de 2012, mediante Decreto 

Ejecutivo PCM 008-2012. 
69 Hay antecedentes de la Política de Protección Social en los decretos legislativos 157-2008 y 193-2009. 
70 La Ley Marco de Políticas Públicas en Materia Social, fue aprobada mediante Decreto No. 38-2011, 

de 12 de abril de 2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,149, el 13 de junio de 2013. 

http://www.poderjudicial.gob.hn/
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71 Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición “Bono 10 Mil”, aprobado  mediante 

Decreto Ejecutivo No. PCM-010-2010 del 13 de abril de 2010. Dicho programa tiene como 

propósito contribuir con la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de la creación de 

oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud y nutrición de las 

familias en extrema pobreza. 
72 Para medir el impacto del Bono Diez Mil, se encargó una evaluación al prestigioso centro NORC 

(organización independiente de investigación afiliada a la Universidad de Chicago, fundada en 1941 

como el National Opinion Research Center, el cual trabajó en colaboración con una firma nacional 

(ESA Consultores, Economía, Sociedad, Ambiente e Ingeniería, fundada en 1992, con experiencia en 

estudios en Honduras, la región centroamericana y otros países del mundo).  El estudio, que se realizó 

aplicando rigurosamente los estándares de las Ciencias Sociales, encontró que, luego de un año de 

intervención del programa, los hogares beneficiarios habían reducido la tasa de pobreza en 3 puntos 

porcentuales (p.p.) y que el promedio de consumo per cápita había aumentado en 7 puntos.  En cuanto a 

los resultados de impacto en educación, se detectó que entre los hogares beneficiarios, la tasa de 

matriculación para los/as niños/as entre 6 y 17 años aumentó en 2.8 puntos porcentuales durante el año 

2013 y que la asistencia escolar también lo hizo en 3.2 puntos.  En lo que atañe a salud infantil, como 

resultado del programa aumentó en 2.6 p.p. la tasa de visitas al centro de salud de niños/as entre cero y 

tres años, en tanto que el monitoreo de peso para niños/as menores de un año reflejó un aumento de 15 

p.p.  Finalmente, el estudio recomendó afinar la focalización del bono, para lo cual es menester 

continuar el fortalecimiento e integración de los sistemas de información; buscar la regularización (los 

montos y períodos) del bono; fortalecer el monitoreo y verificación del cumplimiento de 

corresponsabilidades de los hogares beneficiarios; estrechar la coordinación con las Secretarías de 

Educación y Salud y; realizar a futuro otras evaluaciones que permitan medir el impacto tras varios 

años de exposición de los beneficiarios al programa. 
73 La Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia tiene la finalidad que el Estado de 

Honduras, como garante de los derechos de la niñez, cuente con un instrumento que oriente a los 

organismos gubernamentales, no gubernamentales de desarrollo (ONGD), empresa privada con 

responsabilidad social y cooperantes, en la ejecución de estrategias de forma articulada que conduzcan 

a asegurar la supervivencia, desarrollo y protección de los niños, desde su gestación hasta los 6 años. 

La Política Pública es el resultado de un proceso de consulta y consenso con diferentes actores, 

incluyendo niños y niñas, lo que permitió conocer la situación, avances. brechas y limitaciones que 

enfrenta Honduras para brindar atención integral a la primera infancia y se enmarca en los principios de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, que Honduras ratificó, convirtiéndose en un instrumento 

de obligatorio cumplimiento que vela por el interés superior del niño. 
74 La autorización para que el Estado se convirtiera en aval de los movimientos campesinos en la compra 

de tierras en el Aguán, se produjo mediante Decreto Legislativo No. 161-2011, de 13 de septiembre de 

2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,635, el 4 de octubre de 2011. 
75 Informe de gestión del Instituto Nacional Agrario (INA), 2007-2014.  Mediante el Decreto No. 61-

2013, aprobado el 17 de abril de 2013, el Congreso Nacional autorizó al Instituto de Conservación y 

Desarrollo Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre para que realizara el otorgamiento de títulos 

de propiedad a las comunidades indígenas y afro-hondureñas ubicadas en la Zona Cultural de la 

Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano.  Fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 

33,138, el 31 de mayo de 2013. 
76 De cada 100 ocupados/as, 43 efectúan sus actividades laborales a cambio de un salario pagado por un 

patrono, 45 lo hacen por cuenta propia, generando su empleo, y, 13 son trabajadores/as no 

remunerados, vale decir, personas que trabajan de alguna forma pero que no reciben un pago en 

metálico a cambio.  Instituto Nacional de Estadística (INE).  XLIV Encuesta Permanente de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EPHPM) mayo 2013. 
77 La Ley del Programa Nacional de Empleo por Horas fue aprobada el 4 de noviembre de 2010, 

mediante Decreto No. 230-2010, publicado en el diario oficial de 5 de noviembre de 2010.  Su vigencia 

fue prorrogada por el Decreto No. 218-2013, de 6 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial 

La Gaceta No. 33,246, de 5 de octubre de 2013; y posteriormente, por el Decreto No. 279-2013, de 21 

de diciembre de 2013. 
78 Ley de Empleo por Hora, aprobada mediante Decreto No. 354-2013, de 20 de enero de 2014, publicado 

en el diario oficial La Gaceta 33,393, el 31 de marzo de 2014. 
79 Ley para la Protección, Beneficios y Regularización de la Actividad Informal, Decreto No. 318-2013, 

de 15 de enero de 2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,436, el 26 de mayo de 2014. 
80 Acuerdo Tripartito sobre la Revisión del Salario Mínimo para los años 2014-2015-2016, aprobado 

mediante Acuerdo No. STSS-599-2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial 

La Gaceta No. 33,313, el 26 de diciembre de 2013. 
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81 Para un panorama de la situación actual del sistema de seguridad social en Honduras puede verse: 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) / Unión Europea.  La cobertura de los seguros sociales en 

Honduras: análisis y recomendaciones / F. Durán Valverde, J.F. Ortíz Vindas y H.W. Díaz Romero.  

Ginebra, 2013.  La cobertura insuficiente del sistema de seguridad social es un problema que Honduras 

comparte con otros países de la subregión centroamericana.  V. por ej. Envejecimiento en América 

Latina: sistemas de pensiones y protección social integral / Antonio Prado y Ana Sojo, eds.  Santiago, 

Chile: Comisión Económica para América Latina (CEPAL): 2010. 
82 La principal fuente utilizada para desarrollar este apartado ha sido: Secretaría de Salud.  Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  ICF International.  Encuesta Nacional de Salud y Demografía 

(ENDESA) 2011-2012.  Tegucigalpa, 2013.  Para tener una línea de base, sus datos se contrastan, 

generalmente, con la ENDESA 2005-2006. 
83 La Ley de Vacunas fue aprobada mediante Decreto 288-2013, el 8 de enero de 2014, publicándose en el 

diario oficial La Gaceta No. 33,389, el 26 de marzo de 2014. 
84 La reforma al artículo 145 de la Constitución de la República, para incluir en él el derecho al agua y 

saneamiento, fue ratificada por Decreto No. 232-2012, de 23 de enero de 2013, publicado en el diario 

oficial La Gaceta No. 33,033 el 24 de enero de 2013.  La reforma se había producido mediante Decreto 

No. 270-2011, de 19 de enero de 2012. 
85 Ley Especial para el Control del Tabaco, emitida por el Congreso Nacional el 10 de junio de 2010, 

mediante Decreto No. 92-2010. 
86 La Ley Nacional Renal se aprobó por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 200-2013, el 6 de 

septiembre de 2013. 
87 Ley de Fomento y Protección de la Lactancia Materna, aprobada mediante Decreto No. 231-2013, el 

18 de septiembre de 2013. 
88 Ley de Donación y Trasplante de Órganos Anatómicos en Seres Humanos, aprobada mediante Decreto 

No. 329-2013, el 17 de enero de 2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,412, el 26 de 

abril de 2014. 
89 Ley para la Prevención y Control del Dengue, aprobada el 15 de mayo de 2014, mediante Decreto No. 

31-2014. 
90 Ley de Regulaciones para la Venta de Productos Agropecuarios con Distintos Grados de Toxicidad, 

aprobada el 29 de julio de 2014, mediante Decreto No. 56-2014. 
91 De acuerdo a la UNESCO, la educación secundaria tiene una importancia fundamental para que una 

sociedad salga de la pobreza.  Las habilidades que pueden vincular a un joven con el ámbito laboral se 

adquieren a través de la educación media; en mercados a escala global, las capacidades básicas que da 

la escuela primaria no son suficientes para responder a los retos de un mundo cada vez más 

interconectado.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

Instituto de Estadística de la UNESCO.  Compendio mundial de la educación 2011, comparación de 

las estadísticas de educación en el mundo: enfoque en la educación secundaria. 
92 La reforma al artículo 171 constitucional, para redefinir la duración y los ciclos de la educación gratuita 

y obligatoria, se produjo mediante Decreto No. 273-2011 del Congreso Nacional, en fecha 19 de enero 

de 2012.  Fue ratificada a través del Decreto No. 233-2012, de 23 de enero de 2013, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 el 24 de enero de 2013. 
93 Ley Fundamental de Educación, aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 262-2011, 

el 19 de enero de 2012, publicada en el diario oficial La Gaceta No. 32,754, el 22 de febrero de 2012. 
94 Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, Decreto 35-2011, de 5 

de abril de 2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,524 el 25 de mayo de 2011. 
95 Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad y Equidad de la Educación, aprobada 

por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 265-2013, de 16 de diciembre de 2013. 
96 Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) / Fundación 

para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu.  El proceso de transformación de la educación 

hondureña: un repaso de sus avances y resultados.  2005. 
97 La Dirección General de Educación Intercultural Multilingüe, adscrita a la Secretaría de Educación, se 

creó mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 024-2009, pero entra en funcionamiento a partir de 2013.  

Recoge experiencias y estructuras administrativas previas, que en el caso de algunos pueblos, datan de 

la década de 1990. 
98 Ley de Cambio Climático, aprobada mediante Decreto No. 297-2013, de 13 de enero de 2014, 

publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,577, el 10 de noviembre de 2014. 
99 La Estrategia Nacional sobre Cambio Climático fue aprobada mediante Decreto PCM 046-2010. 
100 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).  Centro de Estudios y Control de 

Contaminantes (CESCCO).  Propuesta nacional ejecutiva para la implementación del RETC en 

Honduras.  Tegucigalpa, MDC., agosto 2012. 
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101 La Política para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos en Honduras se aprobó 

mediante Decreto Ejecutivo PCM 029-2013. 
102 La Comisión de Gestión de Productos Químicos se estableció mediante Decreto Ejecutivo PCM 035-2013. 
103 Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, aprobado por el Congreso Nacional mediante 

Decreto 54-2011, de 18 de mayo de 2011, publicado el 3 de agosto de 2011 en el diario oficial La 

Gaceta No. 32,584. 
104 Enmienda de Gaborone al texto de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas en Fauna y Flora Silvestre (CITIES), aprobada por el Congreso Nacional mediante 

Decreto No. 34-2012 de 21 de marzo de 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,828 el 24 

de mayo de 2012. 
105 La Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas fue 

aprobada mediante Decreto Ejecutivo PCM 011-2011, de 15 de febrero de 2011, publicado en La 

Gaceta No. 32,473 el 22 de marzo de 2011. 
106 La Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil fue establecida 

mediante Decreto Ejecutivo PCM 17-98. 
107 El Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022, fue aprobado el 6 de julio de 2010 por Acuerdo 

Ejecutivo PCM 028-2010, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,275, de 28 de julio de 2010. 
108 Honduras.  Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.  Política pública para el ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en Honduras.  Mayo 2013. 
109 Anteriormente la Dirección General de las Personas con Discapacidad y a partir de la reestructuración 

orgánica y funcional en el Gobierno Central, se denomina Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad, 

operada a partir de enero de 2014. La promoción de los derechos de este colectivo está bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. 
110 La Ley de Fomento y Desarrollo para la Atención Integral e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad fue aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 102-2013, el 10 de junio 

de 2013. 
111 La Ley de la Lengua de Señas Hondureña (LESHO) fue aprobada mediante Decreto No. 321-2013, de 

15 de enero de 2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,433, el 22 de mayo de 2014. 
112 La Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños fue creada a través de reformas a la Ley General 

de la Administración Pública, mediante Decreto No. 203-2010, de 14 de octubre de 2010, publicado en 

el diario oficial La Gaceta No. 32,364, el 12 de noviembre de 2010.  En diciembre 2013, el Presidente 

electo, confrontado con la necesidad de afianzar las finanzas públicas, a través de un uso más eficiente 

de los recursos disponibles, pero preservando en la medida de lo posible el mismo nivel de servicios a 

la ciudadanía, solicita al Congreso una serie de medidas entre las cuales se encontrará la fusión de 

dependencias gubernamentales.  Estas se traducen en la Ley para Optimizar la Administración Pública, 

Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, aprobada 

mediante Decreto No. 266-2013, de 16 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta 

No. 33,336, de 23 de enero de 2014.  Bajo este marco, se crea la Dirección de Pueblos Indígenas y 

Afrohondureños, adscrita a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, mediante Decreto Ejecutivo 

PCM 03-2014. 
113 La Comisión Interinstitucional para la Prevención y Atención de la Pesca por Buceo fue establecida 

mediante Decreto Ejecutivo PCM 003-2012. 
114 Veintisiete proyectos de desarrollo productivo y ambiente para los pueblos indígenas y afrohondureños 

se han ejecutado en el marco del Proyecto de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos de 

Honduras, 2012-2013.  También, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento 

(IDECOAS) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) han ejecutado cerca de 50 proyectos 

con los pueblos indígenas y afrohondureños durante el período 2010-2014. 
115 Sobre las causas de la migración de niños/as centroamericanos/as a Estados Unidos puede verse: 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).  Regional Office for the United States and 

the Caribbean.  Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving Central America and Mexico 

and the Need for International Protection.  Washington, [2013-2014]. 
116 El decreto de emergencia con motivo de la crisis migratoria de niños/as no-acompañados/as en Estados 

Unidos fue emitido el 8 de julio de 2014, bajo el No. PCM 33-2014 y publicado en el diario oficial La 

Gaceta No. 33, 476, el 11 de julio de 2014. 

    


